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වළදින්වීභ 

ජහතික තරුණ සේහ බහ 2014 ර්ඹ තුශ සිදු කයන රද සබෞතික ව මූරය ්රිඹහකහයක ව ර ප්රතිපර 

සභභ හර්ෂික හර්තහ තුළින් පිළිබිඹු සේ.  

සේශීඹ ව විසේශීඹ තහරුණ ප්රජහන් ක්කකය නිමිනන් තරුණ ංර්ධනස  ිමඹුවහ සර ආඹතිමක 

ඉර්කක කයහ ආඹතිමක ්රිඹහකහයක ව සභසවඹවීභ වහ සඹාදහනත් උඳරභ වහ ඉන් රද ප්රතිපරඹන් ස ව 

තුළින් විදවහ දළ්කසේ. සබෞතික වහ භහන  වඳත් තරුණ ංර්ධන ්රිඹහය ඹ වහ උඳසඹෝගී කයනත් 

ආකහයඹ හයහංල නත ද්කහ ඇත.  

ආඹතනඹ  වඵන්ධසඹන් තීන්දු තීයණ නළනීභ වහ සභන්භ ඵහහිය ඳහර්ඹන්ටද ආඹතනඹ පිළිඵ 

අසඵෝධඹ්ක රඵහ නළනීභට සභභ හර්ෂික හර්තහ ඉවල් නු ඇත. විසලේසඹන් ඉදිරි ර් වහ 

ප්රතිඳහදන රඵහනළනීස වී  හර්ෂික හර්තහසේ අඩංගු කරුණු ළදනත් සේ. 

තද යහජය සනාන ංවිධහන ව ආඹතනඹ පිළිඵ උනන්දු්ක ද්කන ඵහහිය ඳහර්ලඹන් ජහතික 

තරුණ සේහ බහ භන  වඵන්ධ වී කටයුතු කිරීස වී  තීයණ නළනීභ වහ හර්ෂික හර්තහ උඳසඹෝගී 

කයනත වළක. කසභන්භ ආඹතනඹ ිමඹිනත නභන් දිලහ තුශ නභන් කසශේද ඹන්න අසඵෝධ කය නළනීභට 

හර්ෂික හර්තහ ඉවල් නු ඇත.  

2014 ර්ඹ තුශ ජහතික තරුණ සේහ බහසේ සඹෞන භහජ පිහිටුවීභ, ක්රීඩහ ළඩටවන්, සඹෞන 

 වභහන ළඩටවන ඹනහදි ළඩටවන්රට අභතය සරෝක තරුණ ුවළු, ටුර්ඩ් - ශ්රී රංකහ ඳහඳළදි 

හරිඹ, සිහිනඹ ළඩටවන්, සඹාවුන් ඳහර්ය ස වන්තු ආදි සුවිසලේෂී ළඩටවන් යහශිඹ්කද හර්ථක  

්රිඹහට නංන රී . 

තද ෘත්තීභඹ සුදුසුක ව හිත වහ ඉවශ අධයහඳන භටමටභකින් යුතු ිමරධහරීන් ආඹතනඹ වළයඹහස ව 

ප්රණතහඹ, සබෞතික  වඳත් ර හිඟතහඹ, තයඟකහරි ආඹතන භඟ තයඟ කිරීභට ආඹතනඹට 

 වඳත් ප්රභහණත් සනාභළතිවීභ ආඹතනඹ තු අභිසඹෝනඹන් සේ. සභභ නළටළුරට පිළිඹභ්ක සර 

පුහුණු අලයතහ විලසසල්ණඹකින් ඳසු ිමරධහරි පුහුණු ඹහත්කහලීන කිරීභ, ෘත්තීඹ භටමටස ව 

ප්රවීණඹන්ස  වහඹ රඵහ නළනීභ ව කශභනහකයණ සතායතුරු ඳේධතිඹ (MIS) ඹහත්කහලීන කිරීභ 

ඹනහදිඹ සිදු කිරීස ව අලයතහඹ ඳතී. 

ජහතික තරුණ සේහ බහසේ සිඹළු කහර්ඹඹන් හර්ථක ඳත්හසනන ඹෆභ වහ 

භහර්සනෝඳසේලකත්ඹ වහ නහඹකත්ඹ ඳඹනු රළබ තරුණ කටයුතු අභහතයතුභහ, ජහතික තරුණ සේහ 

බහසේ බහඳති / අධය්ක ජනයහල් තුභහ ව සභහිරහ වඹ දළ්ක ව සිඹළු සදනහ සනෞයසඹන් සිහිඳත් 

කයුව. 

 

ළශසු ව ව ංර්ධන අංලඹ                                                                           

2016.05.18 

 

 



  

iv 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

v 
 

 
 

 

 

 
දළ්කභ 

අභිභහනත්, ශ්රී  රහංස්කඹ තරුණඹහ  බිහිකිරීස ව විලසහනීඹ ිමඹුවහ ඵට ඳත්වීභ1. 

            

 

සභසවය 

දළනුිනන් වහ කුරතහය න් ඳරිපර්ණඹ, සේශීඹත්ඹ නරුකයන, ජහතයන්තයඹ  ජඹනත වළකි, 

විනඹනරුක, ශ්රී  රහංස්කඹ තරුණඹහ බිහිකිරීභ උසදහ , තරුණ ංර්ධනස  ප්රුවයඹහ ලසඹන් 

කටයුතු කයිනන් සිඹ සේහ විශිසට ව විලසහනීඹ අයුරින් ළඳයීභ2. 
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1
 ංයු්කත ළරළසභ 2012 – 2016, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

2
 ංයු්කත ළරළසභ 2012 – 2016, ජහතික තරුණ සේහ බහ 
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තරුණ කටයුතු යහජය  අභහතයහංලස  සල්ක ව තුිනඹස  සුබ ඳළතු ව ඳණිවිඩඹ 

 

තරුණ ංර්ධනස  ිමඹුවහ සර ංර්ධන ඉර්කකඹන් කයහ ජහතිස  තහරුණයඹ භනහ සභසවඹවීභ 

 වඵන්ධසඹන් ජහතික තරුණ සේහ බහට ඳළරී ඇත්සත් සුවිසලේෂී නකීභකි.  ඒ අනු ජහතික තරුණ 

සේහ  බහසේ 2014 ර්ස  හර්ෂික හර්තහ වහ තරුණ කටයුතු යහජය අභහතයංලස  සල්ක ව සර 

සුබ ඳළතු ව ක්ක කයනුස  වදපිරි තුටිිම. 

සේශීඹ තහරුණයස  සිඹු  ප්රජහන් ක්ක කයනු ස සඹෞන භහජ ජහරඹ ර්ධනඹ කිරීභ, ජහතික සඹෞන 

ක්රීඩහ උසශර , ජහතික සඹාවුන් නහටය උසශර , ටුර්ඩි ශ්රී රංකහ ඳහඳළදි හරිඹ , සිහිනඹ ළඩටවන , 

සඹාවුන් ඳහර්ය ස වන්තු සභන්භ ජහතයන්තයඹ ද්කහ අඳස  තහරුණයස  වළකිඹහන් ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 

වහ ව සරෝක තරුණ නහඹක ුවළු ඳළළත්වීස වී  ්රිඹහකහරී හභහකතකත්ඹ දළරීභටද ජහතික තරුණ 

සේහ බහට  2014 ර්ඹ තුශ වළකිඹහ රළබී තිසේ. ස ව තුළින් ජහති කුර ආන ව සේදඹකින් සතාය 

සිඹු භ තරුණ තරුණිඹන් සකසයහි න කඩඉ ව වදුන්හ ී භට අසථහ උදහ වී තිසේ.  

 

ංර්ධනඹ න්නහ ව සරෝකඹ තුශ නවීන තහ්කණඹ වහ නරඳිනන් ිමර්භහණශීලී  තහරුණයස   
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1. ජහතික  තරුණ සේහ බහ  

ශ්රී රංකහසේ තරුණ තරුණිඹන්ස  පුර්ණ ර්ධනඹ වතික කිරීභට වළකින ඳරිදි ඔවුන්ස  
සහර්ථඹන් ප්රර්ධනඹ කිරීභ දවහ  පිහිටුහ ඇති කකභ යහජය  ආඹතනඹ ජහතික තරුණ සේහ 
බහ සේ. 

ජහතික තරුණ සේහ බහ පිහිටුවීභට අදහශ ඳහර්ය ස වන්තු ඳනත්. 
 1967 ර්ස  අංක 11 දයණ සසේච්ජහ ජහතික තරුණ සේහ ඳනත 

 1968 ර්ස  අංක 52 දයණ සසේච්ජහ ජහතික තරුණ සේහ (ංසලෝධිත) ඳනත 

 1969 ජනහරී 23 න දින අංක 14837/6 දයණ  අතිවිසලේ නළටම ඳත්රඹ භගින් ඳනසත් 
26 න සේදඹට අනු  සයගුරහසි භහරහ ප්රකහලඹට ඳත්කිරීභ. 

 1979 ර්ස   අංක 69 දයණ ජහතික තරුණ සේහ ඳනත. 
 1979 සදළ වඵර් 20 න දින අංක 67/09 දයණ අතිවිසලේ නළටම ඳත්රඹ භඟින් 1967 

අංක 11 දයණ සසේච්ජහ ජහතික තරුණ සේහ (ංසලෝධන) ඳනත අසවෝසි කිරීභ වහ 
1979 අංක 69 දයණ ජහතික තරුණ සේහ ඳනත ්රිඹහත්භක කයන දිනඹ ප්රකහලඹට ඳත් 
කිරීභ. 

 1980 ජනහරී භ 02 න දින අංක 69/09 දයණ අතිවිසලේ නළටම ඳත්රඹ භඟින් 1979 
අංක 69 දයණ ජහතික තරුණ සේහ ඳනසත් 34 න නන්තිඹ ඹටසත් සයගුරහසි 
භහරහ ප්රකහලඹට ඳත්කිරීභ. 

 1986  භහර්තු භ 10 න දින අංක 392/05  දයණ අතිවිසලේ නළටම ඳත්රඹ භඟින් 
1979 ජහතික තරුණ සේහ ඳනසත් 34 න නන්තිඹ ඹටසත් 1986 අංක 01 දයණ 
ජහතික තරුණ සේහ ිමසඹෝන ප්රකහලඹට ඳත්කිරීභ. 

 1990 පුනරුත්ථහඳන සකාභහරිස  ජනයහල් කහර්ඹහරඹ ජහතික තරුණ සේහ බහට 
අන්තර්ග්රවණඹ  කිරීභ. 

 2011 සර් ශ්රී රංකහ යත් ංකල්ඳඹ ආය වබ වීභ. 
1978 සර් සඹෞන කටයුතු වහ රැකී ය්කහ අභහතයංලඹ පිහිටුවීභත් භඟ  වභත ව 1979 
අංක 69 දයණ ජහතික තරුණ සේහ ඳනත ඹටසත් ජහතික තරුණ සේහ බහට සඳයට ඩහ 
පුළුල් ඵරතර හිත තරුණ ංර්ධන කටයුතු ර ිමඹළලීභට අකහලඹ රළබිණි. 
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1.1.  බහ අධය්ක භණ්ඩර නහභසල්යනඹ 

01 නීතිඥ රය ත් පියු ව සඳසර්යහ භවතහ බහඳති/අධය්ක ජනයහල්    2013.05.17 

02 ිමරන්ති සුනතදහ භවත්ිනඹ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.08.04 

03 ඩේ.පී. සප්රේභචාන්ර භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක   2013.08.10 

04 ඩී.ය.කස. විරභහයච්චි  භවතහ බහ අධය්ක  භණ්ඩරස  හභහකතක  2014.01.30 

05 අකතත් නහයනර භවතහ සභසවයු ව අධය්ක     2013.06.17 

06 වියහේ ිනය න්ද යහජඳ්ක භවතහ ්රිඹහකහරී  අධය්ක    2013.09.14 

07 ඩේ.ඩී.ය ඹනහයච්චි භවතහ බහ අධය්ක  භණ්ඩරස  හභහකතක   2013.06.17 

08 නීතීඥ ඕ.වී.භධුය විතහනස  භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.06.17 

09 වදයඹ හයංන අරවප්සඳරුභ භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක 2013.06.17 

10 ඉන්දික ජඹයත්න භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක   2013.06.17 

11 කුභහයදහ  පුතන්ත්රී  භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.09.01 

12 ඩී.ක ව.කල්.පී.දිහනහඹක භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.07.21 

13 පී.ජී.කස.පී.විසේර්ධන භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.07.21 

14 සයාවහන් රය ත් කල්රහර භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.09.15 

15 ක ව.ඉසඩ්.ක ව.උයිස භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.06.17 

16 අර්ජුන කභරනහත් භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක   2013.06.17 

17 ශ්රිඹහිම කුරංල භවතහ  බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.07.11 

18 ී පිකහ  ප්රිඹදර්ලනී  පීරිස සභනවිඹ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.06.17 

19 ජී.ඒ.අසභෝද නල්නුව භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2013.08.04 

20 ඩී.ඇන්සටෝ දිසන්ස භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක   2013.07.21 

21 භන් කුභහය යණවීය භවතහ  2014.12.13 ද්කහබහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක 2013.09.04 

22 දුයන්ත භවඵදුස  භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක   2013.08.10 

23 හය ඹ සල්රසවේහ භවතහ බහ අධය්ක භණ්ඩරස  හභහකතක  2014.06.11   

24 වදයඹ  ූලරහ සේනහයත්න භවතහ බහ අධය්ක  භණ්ඩරස  හභහකතක              2014.06.23 

මූරහශ්රඹ 1 - සල්ක ව අංලඹ, ජහතික තරුණ සේහ බහ 
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2. විනණන  වහ කශභනහකයණ  කිනටු - 2014 

 ය.ඩී .කස.විරභහයච්චි භවතහ            -      කිනටු බහඳති 

 අකතත් නහයනර භවතහ                      -      කිනටු  හභහකතක 

 ඉන්දික ජඹයත්න භවතහ                 -       කිනටු  හභහකතක 

 කස.කල්.සවටමටිආයච්චි  භවතහ         -      ිමරී්කක 

 ක ව.ඒ.කස. පුසඳයහණී  භවත්ිනඹ      -       ආයහධිත 

 සී.ස්ක.සවේයත් භවත්ිනඹ                  -      සල්ක ව/කළදවු වකරු 

මූරහශ්රඹ 1 - අබයන්තය විනණන අංලඹ,  ජහතික තරුණ සේහ බහ 
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3. ජහතික තරුණ සේහ බහසේ රළබී ව වහ විඹද ව පිළිඵද විසතය  
ගු 1- ජහතික තරුණ සේහ බහසේ 2014 ර්ස  ප්රතිඳහදන රළබී ව                                                                                                                                                                              

  
  2014 

බහණ්ඩහනහය     

  පුනයහර්තන 634,725,000 

  ංර්ධන  432,179,062 

  ප්රහ ධන  180,820,938 

බහණ්ඩහනහය   1,247,725,000 

අභහතයංල       

  පුනයහර්තන 393,057,777 

  ප්රහ ධන  8,798,577 

අභහතයංල     401,856,354 

විභධයනත      

  පුනයහර්තන 150,000 

විභධයනත    150,000 

විසේල ංවිධහන      

  පුනයහර්තන 23,755,719 

  ප්රහ ධන  52,443,166 

විසේල ංවිධහන     76,198,885 

සනත් ඵහහිය ආඹතන      

  පුනයහර්තන 0 

සනත් ඵහහිය ආඹතන    0 

අබයන්තය ඉඳයී ව      

    161,008,234 

අබයන්තය ඉඳයී ව     161,008,234 

  කකතු 1,886,938,473 

 
මූරහශ්රඹ 2 - මූරය ප්රකහලනඹ - 2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ, භවයනභ 
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භාණ්ඩාරගාර

පුනරාවර්තන 795,327,916

සංවර්ධන 336,582,031

ප්රාග්ධන 180,820,938

භාණ්ඩාරගාර 1,312,730,885

අමාත්යංශ

පුනරාවර්තන 393,057,777

ප්රාග්ධන 8,798,577

අමාත්යංශ 401,856,354

විමධයගත

පුනරාවර්තන 150,000

විමධයගත 150,000

විදේශ සංවිධාන

පුනරාවර්තන 23,755,718

ප්රාග්ධන 18,787,542

විදේශ සංවිධාන 42,543,260

දවනත් බාහිර ආයතන

පුනරාවර්තන 0

දවනත් බාහිර ආයතන 0

අභ්යන්තර ඉපයීම්

104,294,985

අභ්යන්තර ඉපයීම් 104,294,985

එකතුව 1,861,575,484

2014

ගු 2 - ජහතික තරුණ සේහ බහසේ 2014 ර්ස  ප්රතිඳහදන සනවී ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

මූරහශ්රඹ 3 - මූරය ප්රකහලනඹ - 2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ 
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ප්රසථහය 1 - ජහතික තරුණ සේහ බහසේ 2014 ර්ස  ප්රතිඳහදන රළබී ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රසථහය 2 -  ජහතික තරුණ සේහ බහසේ 2014 ර්ස  ප්රතිඳහදන සනවී ව   
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ගු 3 - ජහතික තරුණ සේහ බහ සත තරුණ ංර්ධන ළඹ වහ බහණ්ඩහනහයසඹන් ෘජු වහ ර 

සර රද ප්රතිඳහදන   2009 - 2014 

මූරහශ්රඹ 4 - මූරය ප්රකහලන - 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.  ව 2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ, 

භවයනභ 

ප්රසථහය 3 - ජහතික තරුණ සේහ බහ සත තරුණ ංර්ධන ළඹ වහ බහණ්ඩහනහයසඹන් ෘජු වහ 

ර සර රද ප්රතිඳහදන   2009 - 2014  

ප්රතිඳහදන ර්ඹ 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ංර්ධන  406 358 458 551 716 857 

ඳරිඳහරන 511 507 607 630 745 795 
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ගු 4 - ංර්ධන ළඩටවන් විඹද ව හයහංලඹ 

 

 

                                         
3   හර්ෂික  ්රිඹහත්භක ළශළසභ - 2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ. 
4
  බහණ්ඩහනහය/අභහතයංල ංර්ධන විඹද ව හර්තහ - 2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ. 

අනු 

අංකඹ 
ළඩටවන 

සන්කර ුවදර රුපිඹල් 3 ළඹ කශ ුවදර රුපිඹල්4 

බහණ්ඩහනහය අභහතයංල බහණ්ඩහනහය අභහතයංල 

01 
තරුණ ංවිධහන වහ ංර්ධන 

ළඩටවන්  72,400,000 
 
 

135,000,000 34,114,895 
 

73,235,773 

 

02 ක්රීඩහ ංර්ධන ්රිඹහකහයක ව 93,300,000 
 

12,000,000 54,683,218 
 

14,642,844 

 

03  
සෞන්දර්ඹඹ කුරතහ 

ංර්ධන ්රිඹහකහයක ව  
39,625,000 

 

3,000,000 
29,936,891 

 
2,859,123 

04 
කහර්ිනක වහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

්රිඹහකහයක ව  
48,321,000 

 
42,663,608 

 

05 

ජහතයන්තය තරුණ ඵතහ 

්රිඹහකහයක ව 

 

- 
 

253,000,000 135,706,218 
 

299,095,227 

06 
ිමසසකෝ වීඩිසඹෝ ්රිඹහකහයක ව  

 
20,000,000 

 
1,239,864 

 

07 
ආර්ථික ප්රර්ධන වහ සනාවිඳර 

ංර්ධන ළඩටවන්  
24,000,000 

 
9,828,918 

 

08 
ෘත්තීඹ භහර්සනෝඳසේලන වහ 

උඳසේලන ්රිඹහකහයක ව 
2,000,000 

 
700,293 

 

09 
ප්රනති භහසරා සචාන වහ ඇනයී ව  

්රිඹහකහයක ව 
8,800,000 

 
8,477,835 

 

10 
ඳර්ස ණ ළශසු ව වහ භහන 

 වඳත් ංර්ධන ්රිඹහකහයක ව 
19,000,000 

 

10,000,000 
10,870,194 

 

11 
භහධය වහ සතායතුරු තහ්කණ 

්රිඹහකහයක ව 
6,554,000 

 
5,167,126 

 

12 විබහන වහ ඇනයී ව ්රිඹහකහයක ව  5,000,000  3,192,966  

13 
සඹෞණ තිළිණ අධිකහරිඹ 

්රිඹහකහයක ව - 
 

13,000,000  
 

11,320 

15 ළඳයු ව අංලඹ 50,000,000    

16 ඉදිකිරී ව ්රිඹහකහයක ව 126,000,000 24,000,000   

කකතු     
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4. ංර්ධන  ්රිඹහකහයක ව 2014 

ජහතික තරුණ සේහ බහ භගින් 2014 ර්ස ී  තරුණ ංර්ධන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක 

කිරීභ වහ ංර්ධන අංල භගින් ්රිඹහත්භක කය ඇති ළඩටවන් පිළිඵ සතායතුරු ඳවත 
ද්කහ ඇත. 

4.1. තරුණ  ංවිධහන වහ  ංර්ධන ළඩටවන්  

තරුණ ංවිධහන ංර්ධන අංලඹ භඟින් 2014 සර් ශ්රී රංකහ යත් ංකල්ඳඹ අනු 
්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් පිළිඵ සතායතුරු ඳවත වන් සේ. 

ජහතික තරුණ සේහ බහ තුර සඹෞන භහජ වහ හිිනන්සන් සුවිසලේෂි සථහනඹකි. ග්රහිනඹ භටමටස ව 

සිට ජහතික භටමටභ ද්කහ තරුණ තරුණිඹන් ඒකයහශි න යහජය අනුග්රවඹ රඵන ල්කතිභත් තරුණ ජහරඹ 

සඹෞන භහජ යහඳහයඹ සේ.  

සඹෞන භහජ ටහ ඒකයහශී සිටින තරුණ තරුණිඹන් සනුසන්,  

 නහඹකත් පුහුණු කවුරු, ආධයහත්ිනක ංර්ධන ළඩටවන් සභසවඹ විභ.  

 තහරුණයඹට අභිභහනඹ්ක ඇති කයිනන් ජහතික තරුණ දිනඹ ළභරීභ. 

 භහජස  අඩු යප්රහදරත් සනස වු වළකිඹහන් සනන් යුත් තරුණ    තරුණිඹන්ස  ංර්ධනඹ 

උසදහ ළඩටවන් ංවිධහනඹ කිරිභ. 

 කෘෂි කර්භඹ පිළිඵ දළනුභ රඵහ ී භ තුය න් සඹං යහඳහය වහ නළඹුරු කිරී ස ව   අයුවණින් ශ්රී රංකහ 

යුත් “රු කයුව සනත්ත” යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක කිරිභ. 

 ග්රහිනඹ තරුණ ංවිධහන ඵරනළන්විභ වහ ප්රසේලඹන් වුනන්හ ී  ප්රසේලස  තරුණ පිරිස විසින් තරුණ 

වහ ළඩිහිටි ඹන සදඳහර්ලඹභ ඉර්කක කය ශ්රී රංකහ යුත් කළරැල්ර නභට ඹන භළසඹන ස ප්රජහ ත්කහය 

ළඩ ටවන් සභසවඹ විභ 
 

පින්තයඹ 1 - ශ්රී රංකහ සඹාවුන් 

ඳහර්ය ස වන්තු 2014 
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ගු 5 - තරුණ ංවිධහන ංර්ධන ළඩටවන්  
 

අංකඹ ළඩටවසන් නභ ළඩටවන්   වබහගීත්ඹ 

01.  

තරුණ කළරැල්ර -2014  - - 
 සඹෞන භහජ පිහිටු විභ 12887 504907 

 ප්රහසේශීඹ භණ්ඩර පිහිටු විභ 329 32900 

 දිසත්රි්ක භණ්ඩර පිහිටු විභ 26 5200 

 දිසත්රි්ක භණ්ඩර විධහඹක 
 ිමරධහරීන් තනතුයට පුහුණු   

01 163 

 ශ්රී රං. සඹෞ. භහජ  වස වරන ජහතික භණ්ඩර වුව 01 92 

 තුරුණු විඹ දිරි නළන්විභ 57 2320 

 තුරුණු කළරැල්ර අසථහනුකර ළඩටවන 23 අුවණහ ඇත. 

02. 
 

 තුරුණු සිතට දව ව සුඹ 24 5725 

 තුරුණු සිතට දව ව සුඹ 
            (විසලේ ළඩටවන) 

01 1507 

03. 

 සනස වු වළකිඹහන් ඇති තරුණ තරුණිඹන් වහ 
සිහිනඹ.  (Reality Show) 

01 35 

 ඳරිනණක පුහුණු 01 10 

 ේවි බහහ පුහුණු 05 140 
 සනස වු වළකිඹහන් ඇති තරුණ කවුරු. 01 35 

 සේශීඹ හිතිනතුරු ළඩටවන. 01 110 
04. පුහුණු කරුන් පුහුණු කිරිස ව ළඩටවන 01 38 
05. තරුණ දිනඹ (ඹහඳනඹ) 01 250 
06 රු කයුව සනත්ත ළඩටවන 01 100 
07 භසනෝ භහජ ංර්ධන ළඩටවන් 03 136 
08 සඵෝසනාන සයෝන ළරළ්කවිභ පිළිඵ තරුණ දළනුත් කිරිභ 04 195 
09 ශ්රී රංකහ යුත් නභට. 46 8289 

යුිමසෂස ප්රතිඳහදන ඹටසත් අනුභත ඌ ඳශහත් යහඳෘති  
01 සඹංරැකිඹහ ඳහදක සකටි කහලීන පුහුණු ඳහඨභහරහ 
02 ිමසසකෝ ඳරිනණක භධයසථහන වහ උඳකයණ රඵහී භ 
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03 සඹාවුන් ජීන ිමපුණතහ කවුරු ළඩටවන 

04 තරුණ මී්කණ වහ ංහදහත්භක ළඩටව 

05 රය ත කරහ ංදඹ ඳහඨභහරහ වහ උඳකයණ රඵහ ී භ 
 

Child –Fund Sri Lanka  ආඹතනඹ වහ ඒකහඵේධ ළඩටවන් 

 
   

01 ුවරතිේ දිසත්රි්කකස  යහඳෘති ්රිඹහත්භක  කිරීභ    

02 භන්නහයභ  දිසත්රි්කකස  යහඳෘති ්රිඹහත්භක  කිරීභ   
 

   
 

ගු 6 - සඹෞන භහජ පිහිටුවීභ - 2014   

අනු 

අංකඹ 
දිසත්රි්කකඹ 

ප්රහසේශිඹ 

සල්ක ව 
සකාටමඨහල  
ංයයහ 

ග්රහභ 
ිමරධහරි 
භ 

හභහකතක 

ංයයහ 

ය ඹහඳදිංචි 
සඹෞන 

භහජ ප්රභහණඹ 

01. සකාශම 08 454 13772 339 

02. 
සකාශම 1 
(නහ.ත.) 

08 103 6064 135 

03. න වඳව 13 1177 21116 686 

04. කළුතය 14 762 21358 613 

05. නහල්ර 19 895 22454 673 

06. භහතය 16 650 22633 636 

07. ව වඵන්සතාට 12 576 21193 633 

08. භවනුය 20 1188 43210 1038 

09. භහතසල් 11 545 13806 409 

10. නුයකළිඹ 05 491 20298 468 

11. සභාණයහනර 11 319 13887 364 

12. ඵදුල්ර 15 567 31722 637 

13. කෆනල්ර 11 573 27421 649 
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ය ඹහඳදිංචි සඹෞන භහජ ප්රභහණඹ 

ලියාපදංචි ගයෞලන සමාජ 

ප්රමාණය 

 

 

ප්රසථහය 4 - ය ඹහඳදිංචි සඹෞන භහජ ප්රභහණඹ   

14. යත්නපුය 17 575 25272 642 

15. කුරුණළනර 30 1610 44390 1198 

16. පුත්තරභ 16 548 14013 489 

17. අනුයහධපුයඹ 22 694 25468 697 

18. සඳාසරාන්නරු 07 295 8198 263 

19. ත්රිකුණහභරඹ 11 230 14388 258 

20. භඩකරපු 14 346 28282 446 

21. අ වඳහය 20 503 19757 525 

22. ේිමඹහ 04 102 5294 135 

23. භන්නහයභ 05 153 7629 189 

24. කිය සනාච්චිඹ 04 95 5280 125 

25. ුවරතිේ 06 127 6026 150 

26. ඹහඳනඹ 
15 

 
435 21976 488 

 
කකතු 

 

 

334 

 

 

14013 

 

504907 

 

 
12885 
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4.2. ක්රීඩහ ංර්ධන ්රිඹහකහයක ව 

ජහතික තරුණ සේහ බහසේ ංර්ධන කහර්ඹඹන් ඩහ සේනත් කිරිභ උසදහ 1979 ර්ස  ී  ශ්රී 

රංකහ ඳහර්ය ස වන්තුසේී   වභත කයනන්නහ රද අංක 79 දයන ඳහර්ය ස වන්තු ඳනසතහි 4න සේදස  

වන් කහර්ඹඹන් හ්කහත් කයනළනීභ උසදහ ක්රීඩහ ංර්ධන අංලඹ ිමයන්තයසඹන් සිඹ ළඩටවන් 
ළරසු ව සකාට ්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. 

ඒ අන 2014 ර්ස  ී  ක්රීඩහ අංලඹ භගින් ඳවත වන් ළඩටවන් ංවිධහනඹ සකාට ්රිඹහත්භක 

කයන රද අතය, ඒ  වඵන්ධ සබෞතික ප්රනතිඹ ඳවත ඳරිදි සේ. 

ගු 7 - ක්රීඩහ ංර්ධන ළඩටවන්  

අං යහඳෘතිඹ 
ළඩටවන් 
ංයයහ 

වබහගික 
ංයයහ 

01 
ප්රහසේශීඹ භටමටස ව තයඟහය ඹ 
දිසත්රි්ක භටමටස ව තයඟහය ඹ 

334 
26 

314,664 
42749 

02 

ක්රීඩහ පුහුණ ංච්ත  
 

        සාය සඵෝල් 
        කඵඩි 
        ජසඩෝ  

 

01 
01 
01 

 

 

36 
16 
36 

03  ශ්රී රංකහ යත් ක්රීඩහ භහජඹ 13 737 
04 රඳහහිනී සාය සඵෝල් තයඟහය ඹ 01 1150 
05 අසථහ කශභනහකයණ පුහුණු ළඩටවන 01 30 

06 සාය සඵෝල් ක්රීඩහංනන ඉදිකිරීභ 05 - 
07 Tour De Sri Lanka Youth ඳහඳළදි හරිඹ 01 - 

08 සඹෞන භහජ වහ ක්රීඩහ බහණ්ඩ සඵදහ ී භ 1610 - 
 

පින්තයඹ 2 - Tour De Sri Lanka 
Youth ඳහඳළදි හරිඹ  - 2014 
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4.3. සෞන්දර්ඹඹ කුරතහ ංර්ධනඹ 

තරුණ තරුණිඹන්ස  නර්ථන, ංගීත, නහටයභඹ ඇතුළු සෞන්දර්ඹඹ කුරතහ ංර්ධනඹ වහ  

ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ. 

ගු 8 - සෞන්දර්ඹඹ කුරතහ ංර්ධනඹ ළඩටවන් 

අංකඹ ළඩටවන 
ළඩටවන් ංයයහ වබහගිත්ඹ 

01. ශ්රී රංකහ යුත් ජහතික  වභහන 

තයඟහය ඹ වහ උසශර - 2014 

26 5250 

02. ශ්රී රංකහ යුත් නහටය තයඟහය ඹ 09 650 

03. ශ්රී රංකහ යුත් නහටය ංදර්ලනඹ - 2014 30 15000 

04. සෞන්දර්ඹ ිමස්කතන ංර්ධනඹ 04 600 

05. රය ත කරහ සඹෞන ංදඹ 21 1200 

06. දළඹට කිරුශ ගී තරු  01 380 

07 නහටය වහ යංනකරහ ඩිප්සරෝභහ 

ඳහඨභහරහ  

01 70 

08. භහජ  ජීවිකයණඹ උසදහ වීදි නහටය 01 - 

09. විසලේ නර්තන කණ්ඩහඹභ 01 40 

 

පින්තයඹ 3 - තරුණ සේහ නර්තන කණ්ඩහඹභ-2014 
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4.4. කහර්ිනක වහ ෘත්තිඹ පුහුණු ්රිඹහකහයක ව 

5.6 ජහතික තරුණ සේහ බහ භගින් ඳත්හසනන ඹනු රඵන සිඹළුභ ෘත්තිඹ පුහුණු 
භධයසථහන තත් කශභනහකයණ වතිකඹ රත් පුහුණු භධයසථහන ඵට ඳරිර්ථනඹ කයිනන් 
සේශීඹ වහ විසේශීඹ ිමපුණතහ  වභතඹන්ට අනු පුහුණු රඵහ සදිනන් ජහතික ෘත්තිඹ සුදුසුක ව 
වතිකඹ රත් පුහුණු  ශ්රිනකඹන්  බිහි කිරීභ. 

2014 ර්ස  ජහතික තරුණ සේහ බහ විසින් ්රිඹහත්භක කයන රද ඳහඨභහරහ 
පිළිඵද සතායතුරු 
 

භධයසථහනඹ :-  භවයනභ  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ෘත්තිඹ ඉංග්රීසි සදභශ බහහ 
ඉංග්රීසි ඩිප්සරාභහ ඉංග්රීසි ඩිප්සරාභහ 
ඉංග්රීසි ඩිප්සරාභහ ජඳන් බහහ 
සල්ක ව ඳරිචාඹ සකාරිඹන් බහහ 
රුඳරහන්ඹ ශිල්පි ෘත්තිඹ ඉංග්රීසි 

සකාන්ඩ සභාසතය ශිල්පි ස්ක්ක වහ ස්ක්ක ආකෘති 
සේකරි ශිල්පී ජනංිමසේදනඹ 
ෘත්තිඹ සුඳ ශ්රහසත්ර රුඳරහනය ශිල්පි 
විදුය  කහර්ිනක ශිල්පි සකාන්ඩ සභාසතය ශිල්පි 
සභෝටර් කහර්ිනක ශිල්පි ඳතසයා ව යහිත ඇදු ව භළසිභ 
හයු මීකයණ වහ ශිතකයණ 
අළුත්ළඩිඹහ 

ෘත්තිඹ සුඳලහසත්ර 

සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත්ළඩිඹහ ඳරිඝණක දෘඩහංන 
ඳරිනණක සඹදවු ව වහඹක හයු මීකයණ වහ ශිතකයණ 

අළුත්ළඩිඹහ 
සතායතුරු තහ්කණ ශිල්ඳඹ වහ 
න්ිමසේදනඹ 

සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ 

සඳය ඳහළල් ගුරු පුහුණු විදුය  කහර්ිනක 
ඳරිනණක චිත්රක සේකරි ශිල්පී 
 ඳරිනණක සඹදවු ව වහඹක 
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භධයසථහනඹ :-  කතනයතන  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ 
සභෝටර් කහර්ිනක ශිල්පි 
ඹතුරු ඳළදි කහර්ිනක ශිල්පි 
හවන හයුමීකයණ කහර්ිනක ශිල්පි 
ත්රීසයෝද යථ අළුත්ළඩිඹහ 
විදුය  කහර්ිනක 

 

භධයසථහනඹ :-  යත්භරහන  

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක ළඩටවන් ප්රභහණ වහ ිනණු ව කයණඹ 

සතායතුරු තහ්කණඹ ජහතික වතික ඳත්ර 
ඳහඨභහරහ 

රුඳරහනය  ශිල්පී 

ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක සඳයඳහළල් ගුරු පුහුණු 

ඳරිනණක චිත්රක හයු භන වහ ශිතකයණ අළුත්ළඩිඹහ  

ශිල්පි 

ඳරිනණක ත්රිභහණ කයණඹ හවන විදූය  කහර්ිනක 

ඳරිනණක නත විඩිසඹෝ ංසකයණඹ වහ 
ත්රිභහණ ංසකයණඹ 

ඉදිකිරී ව අධී්කණඹ 

ඳරිනණක දෘඩහංන  සකාණ්ඩහ සභාසතය 

ඳරිනණක ජහර ඳරිඳහරනඹ ඉංග්රීසි 

ළශසු ව ශිල්පී  ඳෆසසු ව ශිල්පි 

 

අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
සේ අඩවි ංර්ධනඹ ඵර විදුය   

ඳරිනණක කහර්ඹහර සභෝටර් කතීභ 

ඳරිනණක ළඩටවන්  සභෝටර් ඳහරන 

ඳරිනණක ුවරණ වහ ග්රළපි්ක ිමර්භහණ හවන විදූය  කහර්ිනක 
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සේබි අඩවි ංර්ධනඹ ඳෆසසු ව ශිල්පී 

ඳරිනණක ආශ්රිත ගිණු ව කයණඹඹ ටී  සේල්ඩ්න් ශිල්පී 

ඳරිනණක නත  ිමර්සර්ඛිඹ විඩිසඹෝ 

ංසකයණඹ වහ ත්රිභහණ කතවිකයණඹ 

විදුත් තහ්කණික  ඉංකතසන්රු ශිල්පී 

ඳරිනණක දෘඩහංන ඉංකතසන්රු භයිසරෝ ඳරිඳථ ිමර්භහණ කයණඹ 

ඳරිනණක ජහර ඳරිඳහරනඹ ඉංග්රිසි වතිකඳත්ර 

ලීනකස ඳරිනණක ජහර ඳරිඳහරනඹ ඉංග්රීසි - හභහනය 

උදයහන  අරංකයණඹ ඉංග්රීසි - ෘත්තිඹ 

උදයහන අරංකයණඹ යහඳහය කශභණහකයණඹ 

ඉංකතසන්රු ළශසු ව ශිල්පී සතායතුරු තහ්කණ වහ ංිමසේදන තහ්කණ  

ප්රභහණ වහ ිනණු ව කයණඹ දත්ත  කශභණහකයණඹ 

ඳරිනනක ආශ්රිත ඇී  ව ඳරිනණක රිඹදුරු ඵරඳත්ර ඳහඨභහරහ 

ෘත්තිඹ කළභයහ කයණඹ  සභෝටර් යථ කහර්ිනක 

සල්ක ව කයණඹ සීසසකෝ ජහර කයණඹ 

සභාටර් විදුය  තහ්කණික ශිල්පී සීසසකෝ / සතායතුරු තහ්කන භෘදුකහංන වහ දෘඩහංන  

සිංවර ඹතුරු ය ඹන චිත්රක ිමර්භහණ  

ඉංග්රීසි ඹතුරු ය ඹන ජංනභ දුයකථන අළුත්ළඩිඹහ 

ටීවී විඩිසඹෝ ළඩටවන් ිමර්භහණඹ භහන  වඳත් කශභණහකයණඹ 

රුඳරහනය ශිල්පී භනහලීඹන් වළඩනළන්විභ වහ සකාණ්ඩහ සභාසතය 

සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පි අසරේකයණඹ 

චිත්ර ව ුවර්ති ශිල්පි ිනණුින කයණ වහඹක 

කින කස විෂුල් සටුඩීසඹෝ සිසනටි සඹදවු ව භංනර සක්ක අකෘති 

ඳරිනණක ත්රිභහණ නෘව ිමර්භහණ  ප්රභහණ වහ ිනණු ව කයණඹ 

හවන හයු භන අළුත්ළඩිඹහ  ශිල්පි නඵඩහ කශභණහකයණඹ 

හයු භන වහ ශිතකයණ අළුත්ළඩිඹහ  ශිල්පි භහන  වඳත් කශභණහකයණඹ 

හයු භන වහ ශිතකයණ අළුත්ළඩිඹහ  ශිල්පි ඵදු කයණඹ 

සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පි ඳරිනණක ඳහඨභහරහ  

 ජහහ ළඩටවන් ිමර්භහණ කයණඹ 
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භධයසථහනඹ :-  සදහිර  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වහඹක සකාණ්ඩහ කළපිභ 

ඳරිනණක චිත්රක  රුඳරහනය ශිල්පි 

රුඳරහනඹ ශිල්පි ජංනභ දුයකතන අළුත්ළඩිඹහ 

සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී භනහය ඹන් වළඩනළන්වීභ 

කහර්ඹහර වහඹක සභෝටර් කහර් වක ශිල්පි 

ඹතුරු ඳළදි කහර්ිනක ශිල්පි ඹතුරු ය ඹනඹ වහ සකටි ටවන්  

උස ඳරිනණක ආශ්රිත ඇී  ව වහ 
ත්රිභහණකයණඹ 

යහඳහය කශභණහකයණඹ 

ඳරිනණක ත්රිභහණ කයණඹ වහ නන්ය ණිඹහ 
විඩිසඹෝ  

කශභණහකයණඹ 

ඳරිනණක ත්රිභහණ කයණඹ වහ නන්ය ණිඹහ 
විඩිසඹෝ  

ෘත්තිඹ ඉංග්රීසි 

හවන හයු භනඹ ඉංග්රීසි ඩිප්සරාභහ 

ඳරිනණක දෘඩහංන හවන විදූය  කහර්ිනක 

ජහර ඳරිඳහරනඹ ඵර විදුය  

ජහර ඉංකතසන්රු ශිල්පී සභෝටර් ඳහරන 

ඳරිනණක චිත්රක සභෝටර් කතීභ 

රඳහහීිම කළභයහකයණඹ වහ ළඩටවන් 
අධය්කණඹ 

හයු භන වහ ශිතකයණ අළුත්ළඩිඹහ  

ශිල්පි 

ඳරිනණක අධයඹන ඩීප්සරෝභහ ළරසු ව  ශිල්පී 

ඳරිනණක භල්ටි මීඩිඹහ  ළරසු ව  ශිල්පී 

නඵඩහ ඳහරනඹ වහ කශභනහකයණඹ ප්රභහණ වහ ිනණු ව කයණඹ 

භහන  වඳත් කශභනහකයණඹ ප්රභහණ වහ ිනණු ව කයණඹ 
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භධයසථහනඹ :-  සකාසශාන්නහ  භධයසථහනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

භධයසථහනඹ :-  ඳහනදුය  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
රුඳරහනය ශිල්පි ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ 
ඳරිනනක සඹදවු ව වඹක  

අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 

රුඳරහනය ශිල්පි විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 

සකාණ්ඩහ සභෝසතය ශිල්පී ඇදු ව භළසීභ 

ඇදු ව භළසීභ ස්ක්ක වහ ස්ක්ක ආකෘති 

විදුය  කහර්ිනක ෘත්තීඹ ඉංග්රීසි 

ඳරිනනක වතික ඳත්ර ඳරිනණක ළරසු ව ශිල්ඳඹ 

ඳරිනණක චිත්රක ඳරිනණක ආශ්රිත ගිනු ව 

ඳරිනණක ආශ්රිත ඇී  ව සභෝටර් කතීභ 

ඳරිනණක දෘඩහංන මූය ක ඳරිනණක ඳහඨභහරහ 

විදුය  කහර්ිනක සඳයඳහල් ගුරුපුහුණ ඳහඨභහරහ 

සභෝටර් යථ කහර් වක ශිල්පි හයු භන වහ ශීතකයණ අළුත්ළඩිඹහ  

ශිල්පි 

රුඳරහනය ශිල්පි විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 

සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී  

විදුය  කහර්ිනක  

ඳරිනනක වතික ඳත්ර  

ඳරිනණක චිත්රක  

ඳරිනණක ආශ්රිත ඇී  ව  

ඳරිනණක දෘඩහංන  
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සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී භනහය ඹන් වළඩනළන්වීභ 
සේකරි ශිල්පී ඉංග්රීසි බහහ 
විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ  

ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක  

සඳයඳහල් ගුරුපුහුණු ඳහඨභහරහ  

 

භධයසථහනඹ :- සකාඵක  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 
ඇදු ව භළසීභ ඉංග්රීසි ඳහඨභහරහ 
රුඳරහනය ශිල්පි  

සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී  

විදුය  කහර්ිනක  

භධයසථහනඹ :- අනරත්ත  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක ඳරිනණක චිත්රක ිමර්භහණ 
 ඳරිනණක සේ අඩවි ිමර්භහණඹ 

භධයසථහනඹ :- මීනඳරහන  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
කහභය සේක  ඇදු ව භළසීභ 
 ඳරිනණක චිත්රක ිමර්භහණ 
 ඉංග්රීසි ඳහඨභහරහ 
 ඳරිනණක දෘඩහංන 

භධයසථහනඹ :- පුනසකන්ද  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳෆසසු ව ශිල්පී සිසසකෝ ඳරිනණක දෘඩහංන ඳහඨභහරහ 
විදුය  කහර්ිනක සතායතුරු තහ්කණ ශිල්පි 
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සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත්ළඩිඹහ ඵර විදුය  
සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත්ළඩිඹහ ටි  සල්ඩින්  
ඳරිනණක චිත්රක ිමර්භහණ ආ්ක නෆස සල්ඩින් 
සතායතුරු තහ්කණ වහ න්ිමසේදන 
තහ්කණ ශිල්පි ජහතික වතික ඳත්ර  

විදුත් තහ්කණ ශිල්පී 

ඹන්ත්ර ශිල්පී සකාරිඹන් බහහ 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක සභෝටර් යථ කහර්ිනක 

  

 

භධයසථහනඹ :- මීරිනභ  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක භනහය ඹන් වළඩනළන්වීභ 
විදුය  කහර්ිනක ඉංග්රීසි බහහ 
සල්ක වකයණඹ   

රුඳරහනය ශිල්පි  

සකාණ්ඩහ සභෝසතය ශිල්පී  

භධයසථහනඹ :- කව  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ 
සඳයඳහල් ගුරු 
විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 
කහභය සේක 
උදයහන අරංකයණඹ 

 

භධයසථහනඹ :- ඇල්පිටිඹ  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක සඳයඳහල් ගුරු 
රුඳරහනය ශිල්පි ඉංග්රීසි ඳහඨභහරහ 
 ඳරිනණක වතික ඳත්ර 

 ඳරිනණක චිත්රක ිමර්භහණ 
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 සදභශ බහහ 
 රුඳරහනය ශිල්පි 

භධයසථහනඹ :-  අ්කමීභන  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ 
සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ 

ඹතුරු ඳළදි කහර්ිනක ශිල්පි 

 

 

භධයසථහනඹ :-   අකුරැස  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක ඳරිනණක වතික ඳත්ර 

 

භධයසථහනඹ :-   භහතය  භධයසථහනඹ 

පුර්ණ කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
රුඳරහනය ශිල්පි භනහය ඹන් වළඩනළන්වීභ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ න්ිමසේදන 
තහ්කණ ශිල්පි ඳහඨභහරහ 

ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 

 

භධයසථහනඹ :-   කයිනණිඹහඹ  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක 
ඹතුරු ඳළදි කහර්ිනක ශිල්පි 
ඉංග්රීසි බහහ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ න්ිමසේදන තහ්කණ ශිල්පි ඳහඨභහරහ 
ඳළර තහන් ංර්ධන වඹක 
්කසේත්ර වඹක 
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ඳෆසසු ව ශිල්පී 
 

භධයසථහනඹ :-   ඹහඹත්ත  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක ආශ්රිත ඇී  ව ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
ෘත්තීඹ  ඉංග්රීසි ඳරිනණක ආශ්රිත ඇී  ව 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක ෘත්තීඹ  ඉංග්රීසි 

 

භධයසථහනඹ :-   උරඳසන්   භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ  අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ ංිමසේදන තහ්කණ 
ශිල්ඳඹ 

ඉදිකිරි ව අධී්කක 

 ඳරිනණක සඹදවු ව 
වඹක 

 ඳරිනණක චිත්රක ිමර්භහණ 

 ඉංග්රීසි බහහ 
 ඉංග්රීසි බහහ 
 ඳරිනණක දෘඩහංන 
 සදභශ බහහ 
 ඇදු ව භළසීභ 

භධයසථහනඹ :-    සඳාල්සනාල්ර  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක ෘත්තීඹ  ඉංග්රීසි 

සවෝටල් කරභනහකරු සභෝටර් යථ කහර්ිනක 
රුඳරහනය ශිල්පි ඵර විදුය  ශිල්පී 
සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී හයු භන වහ ශිතකයණ අළුත්ළඩිඹහ  ශිල්පි 
ඵර විදුය  ශිල්පී සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ 
 ප්රභහණ වහ ිනණු ව කයණඹ 
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ඳරිනණක ආශ්රිත ඇී  ව 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
වින්සඩෝස  සඹදවු ව 
ඳරිනණක චිත්රක ිමර්භහණ 
සේ අඩවි ිමර්භහණ 
ඇදු ව භළසීභ 
විදුත් තහ්කණ ශිල්පී 
නෘව  ිමර්භහණ ශිල්පී 
ඉංග්රීසි බහහ - ඩිප්සරෝභහ 
ඉංග්රීසි  බහහ - ෘත්තිඹ 
සදභශ බහහ 
ප්රංල  බහහ 
සකාරිඹන් බහහ 

 

භධයසථහනඹ :-  උනුවින්න  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ ංිමසේදන තහ්කණ ශිල්ඳඹ 
ඇදු ව භළසීභ 
රුඳරහනය ශිල්පි 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
ෘත්තීඹ  ඉංග්රීසි 

විදුත් තහ්කණ ශිල්පී 
භධයසථහනඹ :-  නහඋර  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ ංිමසේදන තහ්කණ ශිල්ඳඹ 

 

භධයසථහනඹ :-  දඹුල්ර  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
කෘෂි ඹන්සත්රෝඳකයණ අු ත්ළඩිඹහ   
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ඹතුරු ඳළදි කහර්ිනක ශිල්පි 
සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ 

 

භධයසථහනඹ :-  අනුයහධපුය   භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක ඳරිනණක වතික ඳත්ර  
විදුය  කහර්ිනක විසිතුරු ස්ක්ක ආකෘති 
රුඳරහනය  ශිල්පි  

සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී  

නළටු ව  

ඇදු ව භළසීභ  

ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක  

ඉංග්රීසි බහහ  

සිංවර රඝුසල්යන වහ ඹතුරු ය ඹනඹ  

සඳයඳහල් ගුරු  

කහභය සේක   

ඵටහිය ංගිතඹ  

 

භධයසථහනඹ :-  කළකියහ   භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක  

විදුය  කහර්ිනක  

විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ  

රුඳරහනය ශිල්පි  
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භධයසථහනඹ :-   කවටනසදිගිය ඹ  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඉංග්රීසි බහහ ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 

විදුය  කහර්ිනක  

ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක  
 

භධයසථහනඹ :-    යත්නපුය  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
ඇදු ව භළසීභ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ ංිමසේදන තහ්කණ ශිල්ඳඹ 

 

භධයසථහනඹ :-  ඳළල්භඩුල්ර    භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක ඳරිනණක වතිකඳත්ර 

 

භධයසථහනඹ :- ඇඹිය පිටිඹ   භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක චිත්රක ිමර්භහණ ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ ෘත්තීඹ  ඉංග්රිසි 

භධයසථහනඹ :-  ඵටංනර  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක 
කෘෂි ්කසේත්ර වඹක 
ඳළර තහන් ංර්ධන වඹක 

 

භධයසථහනඹ :- ඇතුනල්පුය   භධයසථහනඹ 
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පර්ණ  කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ ංිමසේදන 
තහ්කණ ශිල්ඳඹ 

රුඳරහනය  ශිල්පි 

රුඳරහනය ශිල්පි සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී 
සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී සදභශ බහහ 
නළටු ව  

කහභය සේක  

උදයහන අරංකයණඹ  

 

භධයසථහනඹ :-  වරහත  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
රුඳරහනය ශිල්පි 
ස්ක්ක වහ ස්ක්ක ආකෘති 
විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 

 

භධයසථහනඹ :- ආනභඩු   භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන  ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක සදභශ බහහ 
රුඳරහනය ශිල්පි ඉංග්රීසි බහහ 

 

භධයසථහනඹ :- නල්නුව  භධයසථහනඹ 

අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
රුඳරහනය ශිල්පි 
සකාණ්ඩහ සභාසතය ශිල්පී 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
ඉංග්රීසී බහහ 
ඉංග්රීසී බහහ 
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භධයසථහනඹ :- භහතනභ භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක නළටු ව 

 

භධයසථහනඹ :- ඔරුය ඹේද භධයසථහනඹ  

අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ෘත්තීඹ  ඉංග්රීසී 

සදභශ බහහ 
භධයසථහනඹ :- සභාණයහනර  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
ඩු කහර්ිනක 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක 
සතායතුරු තහ්කණ වහ න්ිමසේදන තහ්කණ ශිල්ඳඹ 
විදුය  කහර්ිනක 
ඇදු ව භළසීභ 

 

භධයසථහනඹ :- ඔරුඵළදිළ භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
සභෝටර් යථ කහර්ිනක 
ඳෆසසු ව ශිල්පී 
විදුය  කහර්ිනක 
ඇදු ව භළසීභ 

 

භධයසථහනඹ :- අ වඳහය භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
කහභය සේක විදුය  කහර්ිනක 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක ඉංග්රීසී බහහ 
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සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ සදභශ බහහ 
 ඳරිනණක දෘඩහංන 
 ඳරිනණක වතික ඳත්ර 

 රුඳරහනය ශිල්පි 

 

භධයසථහනඹ :- රේසල්න්  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
ඇදු ව භළසීභ 

 

  

 

භධයසථහනඹ :-  යින්දභරුදු  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඉංග්රීසී බහහ ඳරිනණක ඳහඨභහරහ 
කහභය සේක ඉංග්රීසී බහහ 
සිංවර බහහ සිංවර බහහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක  

 

භධයසථහනඹ :-  ඳදිඹතරහ  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක ඳරිනණක වතික ඳත්ර 

විදුය  කහර්ිනක  

ඉංග්රීසී බහහ  

සදභශ බහහ  
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භධයසථහනඹ :-   පුදුකුඩිඉරිප්පු  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ අර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 
රුඳරහනය ශිල්පි  

විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ  

ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක  

සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ  

 

භධයසථහනඹ :-  ේිමඹහ  භධයසථහනඹ 

  පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක දෘඩහංන 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ 
සතායතුරු තහ්කණ වහ ංිමසේදන තහ්කණ ශිල්ඳඹ 
විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 
කහභය සේක 

භධයසථහනඹ :- භන්නහයභ  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 
රුඳරහනය  ශිල්පි 

 

භධයසථහනඹ :- කිය සනාච්චි  භධයසථහනඹ 

  පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
විදයහනකර  ඇදු ව භළසීභ 
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භධයසථහනඹ :-  ඹහඳනඹ  භධයසථහනඹ 

පර්ණ  කහලීන ඳහඨභහරහ 
ඳරිනණක දෘඩහංන 
ඳරිනණක සඹදවු ව වඹක 
විදයහනකර ඇදු ව භළසීභ 
රුඳරහනය ශිල්පි 

 

න්තයඹ 4 - සර්ඩිසඹෝ ටීවී අළුත් ළඩිඹහ ඳහඨභහරහ -  භවයනභ 
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ගු 9 - ඳහඨභහරහ දවහ ඵදහ නළනීභ 

අනු 

අංක

ඹ 

පුහුණු 

භධයසථහනඹ 

NVQ/ 

NON 

NVQ 

ඵහ නත් 

ප්රභහණඹ 
ඳහඨභහරහ  වපර්ණ කශ ප්රභහණඹ 

පර්ණ කහලීන අර්ධ කහලීන පර්ණ කහලීන අර්ධ කහලීන 

1 භවයනභ 
NVQ 295  0 249  

Non 407 861 348 718 

2 යත්භරහන 
NVQ 843  0 678  

Non 197 3337 149 2335 

3 සදහිර 
NVQ 125  0 85  

Non 49 1967 38 1416 

4 කතනයතන 
NVQ 26  0 21  

Non 21  0 19 0 

5 සකාසරාන්නහ 
NVQ  0  0 0  

Non 163 496 145 425 

6 ඳහනදුය 
NVQ 147  0 134  

Non 38 276 21 216 

7 සකාඵක 
NVQ 105  0 76  

Non 55 89 38 56 

8 අනරත්ත 
NVQ 57  0 49  

Non 14 31 13 30 

9 මීනඳරහන 
NVQ 106  0 81  

Non  0 98 0 78 

10 පුනසකන්ද 
NVQ 196  0 142  

Non  0 60 0 52 

11 මීරිනභ 
NVQ 239  0 201  

Non  0 59 0 53 

12 ඇල්පිටිඹ 
NVQ 126 0  119  

Non  46 248 24 236 
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අං 

 

පුහුණු 

භධයසථහනඹ 

NVQ/ 

NON 

NVQ 

ඵහ නත් 

ප්රභහණඹ 

ඳහඨභහරහ  වපර්ණ කශ ප්රභහණඹ 

පර්ණ කහලීන අර්ධ කහලීන පර්ණ කහලීන අර්ධ කහලීන 

13 කව 
NVQ 37 0 21  

Non  36 0 33 0 

14 අ්කමීභණ 
NVQ 17  0 9  

Non 21 0 15 0 

15 අකුරැස 
NVQ 56 0 53  

Non  0 67 0 48 

16 භහතය 
NVQ 139  0 133  

Non  0 55 0 49 

17 කයිනණිඹහඹ 
NVQ 141  0 101  

Non 13  0 7 0 

18 ඹහඹත්ත 
NVQ 0  0 0  

Non 124 120 118 103 

19 යත්නපුය 
NVQ 84  0 76  

Non 31  0 21 0 

20 ඳළල්භඩුල්ර 
NVQ 81 0 81  

Non  0 13 0 13 

21 ඇඹිය පිටිඹ 
NVQ 58  0 52  

Non 0 0 0 0 

22 ඵටංනර 
NVQ  0  0 0  

Non  15  0 12 0 

23 සභාණයහනර 
NVQ 39  0 23  

Non 81  0 16 0 

24 ඔරුඵළඳිළ 
NVQ  24  0 20  

Non 23 0 17 0 
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අං පුහුණු 

භධයසථහනඹ 

NVQ/ 

NON 

NVQ 

ඵහ නත් 

ප්රභහණඹ ඳහඨභහරහ  වපර්ණ කශ ප්රභහණඹ 

පර්ණ කහලීන අර්ධ 

කහලීන පර්ණ කහලීන අර්ධ කහලීන 

25 වරහත 
NVQ 0 0 0  

Non 100 117 62 76 

26 ආනභඩු 
NVQ 0  0 0  

Non 245 256 165 148 

27 භහතනභ 
NVQ 91  0 68  

Non  0 0 0 0 

28 නල්නුව 
NVQ  0  0 0  

Non 153 177 136 168 

29 අතුනල්පුය 
NVQ 227  0 227  

Non 72 70 72 70 

29 ඔරුය ඹේද 
NVQ  0  0 0  

Non  0 32 0 28 

30 සඳාල්සනාල්ර 
NVQ 100  0 79  

Non 58 1773 50 1160 

31 උශඳසන් 
NVQ 104  0 86  

Non 0  940 0 553 

32 උණුවින්න 
NVQ 0   0 0  

Non 150 66 101 56 

33 නහඋර 
NVQ 86  0 83  

Non 0   0 0 0 

34 දඹුල්ර - සවිස 
NVQ 108  0 49  

Non  0  0 0 0 

35 අනුයහධපුය 

NVQ 217  0 184  

Non      194 69 148 
63 
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අං 

                                                
පුහුණු 

භධයසථහනඹ 

 

NVQ/NO

N NVQ 

ඵහ නත් 

ප්රභහණඹ 

ඳහඨභහරහ  වපර්ණ කශ ප්රභහණඹ 

පර්ණ කහලීන අර්ධ කහලීන පර්ණ කහලීන අර්ධ කහලීන 

36 කළකියහ 
NVQ  48  0 18  

Non 60  0 35 0 

37 කවටනසදිගිය ඹ 
NVQ 30  0 20  

Non  50 113 45 83 

38 අ වඳහය 
NVQ 93  0 76  

Non 26 321 22 291 

39 ඳදිඹතරහ 
NVQ  0  0 0  

Non 65 210 42 130 

40 හයින්දභරුදු 
NVQ  0  0 0  

Non 274 140 209 112 

41 පුදුකුඩිරිප්පු 
NVQ  0  0 0  

Non 156  0 122 0 

42 
රේසල්න් - 

ත්රිකුණහභරඹ 

NVQ  0  0 0  

Non 154  0 63 0 

43 වුිමඹහ 
NVQ 0   0 0  

Non 188 0 184 0 

44 භන්නහයභ 
NVQ 0   0 0  

Non 125  0 80 0 

45 කිළිසනාච්චි 
NVQ  65  0 0  

Non 0  0 51 0 

  කකතු   7514 12061 5915 8766 

       



  

40 
 

4.5. ජහතයන්තය තරුණ ඵතහ  

ජහතයන්තය ළඩටවන් දවහ ශ්රී රංකහසේ ්රිඹහත්භක න විවිධ ආඹතන අතය, ශ්රී රංකහසේ තරුණ  

තරුණිඹන්ස  වජ ද්කතහ වහ කුරතහ ජහතයන්තය තරඹට ඍජුභ වදුන්හසදන කකභ සථහනඹ සර 

ජහතික තරුණ සේහ බහසේ ජහතයන්තය තරුණ  වඵන්ධතහ අංලඹ වළදින්විඹ වළක. 

ශ්රී රංකහසේ දළනට ්රිඹහත්භක න විසේල අභහතයහංලඹ, රංකහ ංචාහයක භණ්ඩරඹ වහ සනත් විවිධ 

ආඹතන භගින් විවිධ ්රිඹහකහයක ව දවහ ශ්රී රහංකීඹ ජනතහසනන් අතසරාසකට විසේලනත වීස ව ය ව 

(ශියත්/රැකිඹහ අසථහ/ුවළු  වභන්ත්රණ දවහ වබහගී වීස ව අසථහ වහ විවිධ කුඳත් ඇී ස ව රභ 

ආී ) රඵහ දුන්නද, ශ්රී රංකහසේ සිඹළු ග්රහිනඹ වහ නහනරික ප්රසේල ිමසඹෝජනඹ න ඳරිදි සඹෞන භහජ 

ආශ්රසඹන් ආර්ථික වහ භහජීඹ තත්ඹන්සනන් ඵළවයවී, සිඹළුභ ජහතීන් වහ ආනිනකඹන් ිමසඹෝජනඹ න 

ඳරිදි, දළනුභ, කුරතහ වහ ද්කතහ ඳභණ්ක ඳදන ව කය නිමිනන් ඍජුභ තරුණ තරුණිඹන්ට 

විසේලනතවීස ව ය ව සනාිනරස  රඵහී ස ව කකභ සථහනඹ ජහතික තරුණ සේහ බහසේ ජහතයන්තය 

තරුණ  වඵන්ධතහ අංලඹ සේ. 

සභභ භවගු අසථහන් ඍජුභ ශ්රී රංකහසේ සිේසද විසිරී ඇති ඹ අවුරුදු 17 – 29 අතය තරුණ 

තරුණිඹ උසදහ සිදුකයන අතය, ජහතික තරුණ සේහ බහසේ ිමශධහරී පුහුණු ළඩටවන් දවහ 

විසේලනත කයවී වද අතුරු ළඩටවන් ඹටසත් සිදුකයනු ඇත. 

සභභ අංලස  ්රිඹහත්භක ළඩටවන්හී මූය ක අයුවණු අතය තරුණ තරුණිඹන් ජහතයන්තය තරඹට 

සඹාුවකිරීභ තුය න් ඔවුන්ස  ළඟවුණ  ද්කතහ  වහ කුරතහ සඹෞන භහජ තුය න් ජහතයන්තයඹට 

වදුන්හී භ, න තහ්කණික දළනුභ රඵහ නළනීභ,  ජහති/ ආන ව සේද දුයරිනන් වසඹෝනසඹන් කටයුතු 

කිරීභට  අසථහ රඵහ ී භ,  විවිධ සනාවළකිඹහන් භත (ආර්ථික/භහජීඹ/සේලඳහරිමක)ළනවී ඇති 

තරුණ තරුණිඹන්ට විසේලනත වීස ව අසථහ රඵහී භ, තරුණ අවනඹ අභ කිරීභ වහ විසේලනත රැකිඹහ 

අසථහ ඇති කිරීභ මූය ක සේ.  

සභභ අයුවණ හ්කහත් කය නළනීභ උසදහ ජහතයන්තය තරුණ  වඵන්ධතහ අංලස  ඳවත දවන් 

ළඩටවන් ්රිඹහත්භක සේ. 

පින්තයඹ 5 - සරෝක තරුණ ුවළු - 

2014 
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ගු 10 - ජහතයන්තය තරුණ ඵතහ අංලස  ්රිඹහත්භක ළඩටවන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංකඹ ළඩටවසන් නභ ළඩටවන්  වබහගීත්ඹ 

01. ජහතයන්තය තරුණ හුභහරු ළඩටවන 04 35 

02. සසේච්ඡහ සේක ළඩටවන 134 792 

03. සරෝක තරුණ ුවළු වහ ්රිඹහකහයක ව 07 142 

04. 

ක්කත් ජහතීන්ස  ංවිධහනඹ විසින් ංවිධහනඹ 

කයනු රඵන ජහතික, කරහපීඹ ව ජහතයන්තය 

ළඩටවන් රී  ශ්රී රංකහ යත් හි 

්රිඹහකහරීත්ඹ 

09 375 

05. 

cd;Hka;r ugsufus meje;afjk ;reK 

iuqM$jevuqM $iusuka;%K ioyd YS% 

,xldfjs ;reKhd iyNd.S lrjSug 

wod, jevigyka 
06 32 

06. 
ක්කත් ජහතීන්ස  ංවිධහනස  ශ්රී රංකහ 
තරුණ ිමසඹෝකතතඹන් සදසදනහ සතෝයහ 
නළනීස ව ළඩටවන 

01 02 

07. 

විසේල සසේච්ඡහ ංවිධහන වහ යහජය වහ යහජය 

සනාන ංවිධහන භන අන්තර්ජහරඹ භගින් 

 වඵන්ධ සිනන් තරුණ තරුණිඹන්ට 

විසේලනත වීස ව අසථහ රඵහ ී ස ව ළඩටවන. 

06 133 

08. 
සරෝක තරුණ ුවළු වහ ජහතයන්තය 

විසලේඥ දළනුභ රඵහ නළනීභ. 
71 1993 

09. 
තරුණ ංර්ධනඹ වහ සේශීඹ වහ විසේශීඹ 

ජහතයන්තය වඹ රඵහ නළනීභ. 
17 154 

10. 
ශ්රී රංකහ තුශ තරුණ ජනඹහ අතය සරෝක 

තරුණ ුවළු ප්රර්ධනඹ 
08 05 

11. ප්රජහ භටමටිනන් සඹෞන භහජ විඵර නළන්වීභ. 09 58 

12. 
ක්කත් ජහතින්ස  භව භණ්ඩර රැසවී ව රී  

ත්කහයක ්රිඹහකහයක ව 
02 05 

13. විවිධ  ජහතයන්තය  ත්කහයක  ළඩටවන්  22 150 
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4.6. ිමසසකෝ වීඩිසඹෝ ්රිඹහකහයක ව 

ජහතික තරුණ සේහ බහසේ දළ්කභ වහ සභසවය හ්කහත් කයලීස ව අයුවණින් ්රිඹහත්භක න්නහ ව 
තරුණ ංර්ධන ළඩටවන් ප්රෘත්ති වහ වීඩිසඹෝ ආයණඹ කයිනන් ප්රජහ දළනුත් කිරීභත් , රනත 
දර්ලන ංසකයණඹ වහ ංය්කණඹ කිරීභත්, අසථහනුකර භහධය සත ිමකුත් කිරීභ , ශ්රි රහංස්කඹ 
තහරුණයස  සිනභහ දුහුනන් වට තභ ිමර්භහණශීලී අදවස කළිදළ්කවීභටත් ,ඇනයීභටත් අසථහ 
උදහකයිනන් ශ්රි රංකහ යත් සකටි වහ හර්තහ චිත්රඳට උසශර ඳළළත්වීභ වහ භසත තරුණ ඳයපුය 
ඉර්කක කය නිමිනන් භහධය ්කසේත්රඹට පිවිසීභට අසප්්කහ කයන තරුණ තරුණිඹන් වහ විදුත් භහධය 
පිළිඵ න තහ්කණ දළනුභ රඵහ සදිනන් ිමර්භහණශීය  තරුණ ඳයපුය්ක යසටම අලයතහඹ භත බිහි 
කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 

පින්තයඹ 6  - රඳහහිනී ළඩටවන් ිමසඳහදන ශිල්ඳ රභ වහ වීඩිසඹෝ තහ්කණ ඳහඨභහරහ, 2014   

 

 

 

 

 

 

ගු 11 - ්රිඹහත්භක කයන ළඩටවන් 

අංකඹ ළඩටවසන් නභ ළඩටවන් ංයයහ වබහගිත්ඹ 

01. 
රඳහහිිම ප්රෘත්ති ආයණ ළඩ ටවන් 

ිමසඳහදනඹ වහ ංසකයණඹ 
264 

අසථහනකර 

02. හර්තහ වහ සකටි චිත්රඳට උසශර. 05 250 

03. උඳකයණ ිනරී  නළනීභ. 02 අසථහනකර 

04. චිත්රහනහයඹ නඩත්තු කටයුතු  24 අසථහනකර 

 

ගු 12 - අබයන්තය ආදහඹ ව භගින් ්රිඹහත්භක කයන ළඩටවන් 

අංකඹ ළඩටවසන් නභ ළඩටවන් ංයයහ වබහගිත්ඹ 

01. 
රඳහහිනී ළඩටවන් ිමසඳහදන ශිල්ඳ 

රභ වහ වීඩිසඹෝ තහ්කණ ඳහඨභහරහ 
01 45 
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4.7. ආර්ථික ප්රර්ධනඹ වහ සනාවිඳශ ංර්ධන ්රිඹහකහයක ව  

සනාවිඳර  භධයසථහන  14්ක  ංර්ධන කිරීභ වහ කෘෂි ඳහඨභහරහ 11්ක ඳළළත්වීභ. (NVQ Level 4  

ඳහඨභහරහ ඇතුළු)  -  වබහගිත්ඹ  අබයහරහභින්  273 කි. 

ගු 13 -  සනාවිඳශ ංර්ධන ළඩටවන් 

සනාවිඳර ආදහඹභ රු. විඹදභ රු. රහබඹ රු. 

කයිනණිඹහඹ 2,008,566.50 2,606,966.43 (598,399.93) 

ඵටංනර 2,570,814.87 3,266,010.50 (695,195.63) 

ඳන්නර 1,862,292.40 1,035,918.08 826,374.32 

ඇතුන්නභ 462,959.25 1,403,272.46 (940,313.21) 

සඵල්වුඩ් 27,573.50 700.00 26,873.50 

සවයිඹන්තුඩු 1,105,203.90 694,442.00 410,761.90 

පුනනරි 0.00 165,000.00 (165,000.00) 

දඹුල්ර 534,877.00 160,162.10 374,714.90 

උරඳසන් 20,960.00 41,068.00 (20,108.00) 

සරේසේසනාඩ 1,507,626.00 637,433.00 870,193.00 

ඔරුඵළඳිළ 32,365.00 225.00 ය32,140.00 

නුයකළිඹ 1,027,738.50 598,460.00 429,278.50 

මීනඳරහන 11,180.00 13,935.00 (2,755.00) 

යන්සදාරත්ත 2,640.00 63,510.00 (60,870.00) 

කකතු 11,174,796.92 10,687,102.57 487,694.35 

 

පින්තයඹ 7 - කයිනණිඹහඹ සනාවිඳර අබයහරහනන්     
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4.8. ෘත්තීඹ භහර්සනෝඳසේලන  වහ  උඳසේලන ්රිඹහකහයක ව  

ජහතික තරුණ සේහ බහ භගින් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන තරුණ ංර්ධන ළඩටවන් තුර 
තරුණ තරුණිඹන්ට ිමසි ෘත්තීභඹ භනසඳන්වීභ වහ භහර්සනෝඳසේලන සේහ ඉතහ ළදනත් 
සේ.තරුණ සඳශ සත රැකිඹහ සතායතුරු, සඹං රැකිඹහ  වඵන්ධසඹන් සතායතුරු, න 
තහ්කණඹට නළරසඳන අයුරින් සේශීඹ වහ විසේශීඹ ලසඹන් ඉල්ු භ්ක ඇති රැකිඹහ ්කසේත්ර  
වහ සඹාුවවිඹ යුත්සත් සකසේද ඹන්න දළනුත් කිරීභ, ඉතහභත් අතයලය කරුණකි. ස ව වහ 
තරුණ තරුණිඹන් දළනුත් කය ඔවුන් සඳරනළසවීභ සභභ අංලඹ භගින් සිදු කයනු රඵයි. 

ඳහල් අධයහඳනසඹන් ඳසු උස අධයහඳනඹට  ය ව සනාරඵන විලහර තරුණ පිරි්ක හර්ෂික 
භහජනත න අතය ඔවුන්සනන් 10% ක ඳභණ ප්රභහණඹ්ක ඔවුනට නළරසඳන ෘත්තීභඹ 
පුහුණු්ක රඵහ ශ්රභ ඵරකහඹට කකතු වුද  90% ඳභණ තරුණ තරුණිඹන් ඔවුන් ඹහයුතු භන 
නළන රළබිඹ යුතු පුහුණු පිළිඵ භනහ අසඵෝධඹ්ක සනාභළති ඔවුන්ස  ටිනහ කහරඹ 
අඳසත් ඹන අතය ඔවුන්ස  වජ ද්කතහඹන්ට නළරසඳන රළබිඹ යුතු පුහුණු සනාදළන 
තරුණ තරුණිඹන් විලහර පිරි්ක අතයභං සේ. සභඹ යසටම සේශීඹ ආදහඹභ අඩුවීභට ක්ක 
සවේතුකි.  

සභභ 90% න තරුණ තරුණිඹන් වහ ිමසි භනසඳන්වීභ්ක සනාරළසඵන ඵළවින් ඔවුන් ිමසි 
ඳරිදි භහජනත කිරීභට අලය සිඹළුභ භනසඳන්වී ව දළනුත් කීරී ව රඵහසදන අතය සභඹ ප්රධහන 
කහර්ඹහරසඹන් ඳභණ්ක සනා දිසත්රි්කක භටමටිනන් දළනුත් කිරීභ වහ ෆභ  දිසත්රි්කකඹකභ 
සනභ ෘත්තීඹ භහර්සනෝඳසේලන භධයසථහනඹ්ක සථහපිත කය ඇත. 

ෘත්තීඹ භහර්සනෝඳසේලන අංලඹ  භගින් විලහර ළඩටවන් ප්රභහණඹ්ක  දිසත්රි්කක තුශ 
්රිඹහත්භක කයනු රඵන අතය කභ ළඩටවන් තුළින් තරුණ තරුණිඹන්ට රැකිඹහ පිළිඵ 
සතායතුරු රඵහ ී භ ,සඳෞේනය ක අංලස  ඇති රැකිඹහ පුයප්ඳහඩු සාඹහ ඵරහ කභ ආඹතන රට 
තරුණ තරුණීඹන් රැකිඹහ නත කිරීභ ,රැකිඹහ සඳාශල්  ්රිඹහත්භක කිරීභ ,ඳහල් සිසුන් 
දළනුත් කිරීභ ,සඹෞන භහජ තරුණ තරුණිඹන් දළනුත් කිරීභ, සදභහපිඹන් දළනුත් කිරීභ 
ඹනහී  විලහර ළඩටවන් ප්රභහණඹ්ක හර්ෂික ්රිඹහත්භක කයනු ඇත. දිසත්රි්ක භටමටසභන් 
පිහිටුහ ඇති ෘත්තීඹ භහර්සනෝඳසේලන භධයසථහන 21 කි.   
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ගු 14 - ශ්රී රංකහ යත් ෘත්තීඹ භහර්සනෝඳසේලන භධයසථහන ංර්ධන ළඩටවන්  

 ය ඹහඳදිංචි තරුණ ංයයහ = 8035 

යහඳෘතිඹ 
 

අංකඹ ළඩටවන ළඩටවන් 
නණන 

වබහගීත්ඹ 

දළනුත් 
කිරීස ව 
ළඩටවන් 
ප්රනතිඹ 

 

01 ඳහල් සිසුන් දළනුත් 
කිරීභ 

50 2050 

02 
ඳහල් වළයගිඹ තරුණ 
තරුණිඹන් දළනුත් 
කිරීභ 

42 1728 

03 ෘත්තීඹ පුහුණු න්නන් 
වහ 

28 1373 

04 සදභහපිඹන් වහ 18 197 
 කකතු  138 5348 

 

 
 

පින්තයඹ 8 - ඳහල් සිසුන් දළනුත් කිරීභ 

 
 

 

  

 ළඩටවන්  
ංයයහ 

රැකිඹහ නළන්වී ව වබහගිත්ඹ 

රැකිඹහ සශදසඳාශ ළඩටවන්  07 596 2598 

 අනු 
අංක

ඹ 

යහඳෘතිඹ 

 
ළඩටවන් 
ංයයහ වබහගීත්ඹ 

රැකිඹහ ඵළංකු 
භධයසථහනඹ  

 

01 පුේනර උඳසේලන 
ළඩටවන්  01 3572 

01 දළනුත් කිරීස ව 
උඳසේලන ළඩටවන් 170 5013 

  රැකිඹහ නළන්වී ව     721 

අනු 
අංකඹ 

යහඳෘතිඹ 

 
ළඩටවන් 
ංයයහ   වබහගිත්ඹ 

01 වෘදඹහංනභ උඳසේලන කතිකහ 13 832 
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4.9. ප්රනති  භහසරෝචාන වහ ඇනයී ව  

ජහතික තරුණ සේහ බහසේ තරුණ ංර්ධන කටයුතුර ප්රනතිඹ විභහ ඵළලීභ වහ අභහතයංලඹ සත 

හර්තහ කිරීභ. 

ගු 15 - ප්රනති භහසරෝචාන ළඩටවන් 

අනු 

අංකඹ 
ළඩටවසන් නභ 

ළඩටවන් 

ංයයහ 
වබහගිත්ඹ 

01. 
්කසේත්ර ළඩටවන්,ප්රනති 

භහසරෝචාන වහ ඇනයී ව 
05 700 

02. 
කහර්ඹභණ්ඩර ප්රනති භහසරෝචාන 

වහ ඇනයී ව 
01 

තරුණ සේහ බහසේ 

සිඹළුභ කහර්ඹ භණ්ඩර 

4.10. ඳර්ස ණ  ළශසු ව  වහ  භහන   වඳත්  ංර්ධන ්රිඹහකහයක ව 

ඳර්ස ණ ළශසු ව වහ භහන  වඳත් ංර්ධන අංලස  භසත කහර්ඹබහයඹ ඳවත ඳරිදි විදවහ දළ්කවිඹ 

වළක.  

ළශසු ව  වහ මී්කණ කටයුතු - තරුණ අලයතහඹන්ට රිරන ඳරිදි යහඳෘති ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ 

ළශසු ව ළකසීභ , ංයු්කත ළශළසභ කහලීන සතායතුරු භත ඳදන ව ළකසීභ වහ අලය දත්ත රඵහ 

නළනීභට මී්කණ  සිදු කිරීභ. 

පුසතකහර ංර්ධනඹ - භවයනභ  තරුණ භධයසථහනඹ පුසතකහරඹ තරුණ තරුණිඹන්ස , පුහුණු 

අබයහරහනන්ස  ,කහර්ඹඹ භණ්ඩරස  දළනුභ කුරතහ ර්ධනඹ තුළින් බුේධි ර්ධනඹ්ක වහ කිඹවීස ව 

රුචිඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

ජහතික තරුණ ප්රතිඳත්තිඹ කළි දළ්කවීභ -  ශ්රී රංකහසේ තරුණ ඉතිවහඹ තුශ 1971, 1988 - 1989 ළිම 

කහර රී  ඇති ව තරුණ  නළගී ව ශ්කහ නළනීභ වහ තරුණ පිරිස ංර්ධන කටයුතුරට දහඹක කය 

නළනීස ව අයුවණු ඇති  ජහතික තරුණ ප්රතිඳත්තිඹ කළි දළ්කවීභ. 

ිමරධහරී  පුහුණු - ිමරධහරීන්ස  දළනුභ කුරතහ වහ ආකල්ඳ ර්ධනඹ කිරීභත්  ඔවුන්ස  

කහර්ඹ්කභතහඹ වහ පරදහයිතහඹ ර්ධනඹ කිරීභත් ඒ වහ අලය ඹටිතර ඳවසුක ව රඵහ ී භ වහ 

භධයසථහන  ංර්ධනඹ කිරීභ. සභභගින් ආඹතිමක පරදහයීතහඹ ඉවශ නංහ නළනීභට වළකිඹහ රළසේ.  

කසභන්භ  ිමරධහරින් සිදු කශ සේඹ සනුසන් ඔවුන් ඇනයීස ව රභසේදඹ්කද ළකසීභ තුළින් සේක 

කහර්ඹ්කභතහ ඉවශ නළංවීභ සභභ අංලස  කහර්ඹඹබහයඹ සේ . 

ඳශහත් පුහුණ භධයසථහනඹ ංර්ධනඹ - ජහතික භටිටස ව ිමරධහරී පුහුණු භධයසථහන ලසඹන් ඵටංනර 

,ඇතුන්නභ ,කයිනණිඹහඹ ,සඵල්වුඩ් , ඳන්නර ඹන ඳශහත් පුහුණු භධයසථහනඹ තුශ ඵළවළයනත ඒකක 

සථහපිත කිරීභ ව අසනකුත් පුහුණු කටයුතු වහ අලය මූරය ඳවසුක ව රඵහ ී භ තුළින් ිමරධහරී පුහුණු 

ව සනත් පුහුණු වහ  අසථහ රඵහ ී භ. 
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ගු 16 - ළශසු ව  වහ  භහන   වඳත්  ංර්ධන ළඩටවන්  
අනු 

අංකඹ යහඳෘතිස  නභ ළඩටවන්/ 

හර්තහ  ංයයහ වබහගිත්ඹ 

01 ිමරධහරී පුහුණ  29 972 
02 පුසතකහර ංර්ධන 01 අදහශ නළත 

03 ළශසු ව ළකසීභ (හර්තහ) 31 අදහශ නළත 
04 තරුණ ප්රතිඳත්ති 01 අදහශ නළත 

05 
ඳශහත් පුහුණ භධයසථහන  

ංර්ධනඹ කිරීභ. 
04 

අදහශ නළත 

06 ඇනයීභ 02 500 

 

 

පින්තයඹ 9 - කශභනහකයණ 

වකහය පුහුණු ළඩටවන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පින්තයඹ 10 - තරුණ ප්රතිඳත්තිඹ දවහ 

අදවස දළ්කව තරුණ කණ්ඩහඹභ්ක 

 

 

 

 

 

 



  

48 
 

4.11. භහධයඹ වහ සතායතුරු තහ්කණ ්රිඹහකහයක ව 

ජහතික තරුණ සේහ බහ විසින් සිදුකයන ළඩටවන් පිළිඵ පුළුල් භහධය ප්රචාහයණඹ්ක සිඹළුභ ුව්රිත 

භහධයඹන් ඔසසේ රඵහී භට අලය කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 
 

ගු 17 - භහධය ළඩටවන් 

අනු 

අංකඹ 
යහඳෘතිඹ යහඳෘති ංයයහ වබහගික ප්රභහණඹ 

01. භහධය ප්රචාහයණ අසථහනුකර භසත ප්රජහ 

02. දළඹට කිරුශ 01 භසත ප්රජහ 

03. භහධය ඳහර 08 1200 (ඳහල් සිසුන්) 

04.  භහධයඹ ළඩුවළු - - 

 

 

 

 

 

පින්තයඹ 11 - ශ්රී රංකහ යත් භහධය 

ඳහර 2014 

 

 

 

4.12. විබහන වහ ඇනයී ව 
ජහතික තරුණ සේහ බහසේ පුහුණු භධයසථහනඹන්හි ඳත්නු රඵන ඳහඨභහරහ වහ විධීභත් සර 

අන් ඳරී්කණ ඳත්හ ජහතික වහ ජහතයන්තය ලසඹන් පිළිනත වළකි වතික ඳත් ප්රදහනඹ කිරීභ. 

 ජහතික තරුණ සේහ බහසේ සිඹළුභ පුහුණු භධයසථහනඹන්හි ඳහඨභහරහ වහ ක්ක අනුභත 

කහරසීභහ්ක තුශ අන් ඳරී්කණ කටයුතු ඳළළත්වීභ. 

 අන් ඳරී්කණ ිමභ කය සදභ්ක නතවීභට සඳය අදහශ වතිකඳත් කභ අබයහරහභින් සත ිමකුත් 

කිරීභ. 
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 ජහතික තරුණ සේහ බහසේ පුහුණු භධයසථහනඹන්හි ඳත්නු රඵන ිමපුණතහ ඳහදක ඳහඨභහරහ 

වහ ඇනයී ව ඳත්හ ජහතික වහ ජහතයන්තය ලසඹන් පිළිනනු රඵන ජහතික ෘත්තිඹ සුදුසුක ව 

හිත  ( NVQ  Certificate ) ිමකුත් කිරීභ. 

 ඒ තුළින් ෘත්තීඹ ිමපුණත්ඹ පුයනු රඵන තරුණ තරුණිඹන් වට කඩිනිනන් රැකිඹහ 
නතවීභට අසථහ ළරසීභ. 

ගු 18 - ෘත්තිඹ පුහුණු භධයසථහන සිසුන් වහ විබහන ඳළළත්වීභ වහ වතික ඳත් ිමකුත් කිරීභ 

ළඩටවන NON  - NVQ NVQ 

ෘත්තිඹ පුහුණු භධයසථහනර සිසුන් වහ 
විබහන ඳළළත්වීභ වහ වතික ඳත් ිමකුත් කිරීභ. 

8022 721 

 

 

 

පින්තයඹ 12 - භවයනභ ෘත්තිඹ පුහුණු භධයසථහන සිසුන් වහ වතික ඳත් ිමකුත් කිරීභ 
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4.13. සඹෞන  තිළිණ  අධිකහරිඹ 

ජහතික සඹෞන තිළිණ ප්රධහන අංලඹ භඟින් ්රිඹහකහයක ව කයන කඩින්ඵසයෝ ආදිඳහද ජහතයන්තය තිළිණ 

ළඩටවන ඹ අවුරුදු 14-24 ඹස කහණ්ඩස  තරුණ තරුණිඹන්ස  විසේක කහරඹ ඩහත් පරදහයි 

නත කිරිභ වහ ළරසු ව කයන රද අධයහඳන ්රිඹහකහයක ව හිත තරුණ ංර්ධන ළඩටවනකි. 

සභභ ්රිඹහකහයක ව ර ිමයතවීසභන් ජහතයන්තය ටිනහකභ්ක වහ පිළිනළිමභ්ක ඇති තිළිණ  වහ වතික 

03්ක රඵහ නත වළකිඹ. සරෝකඩ, යජත වහ සර්ණ තිළිණ රඵහ නළිමභ වහ ඳවත වන් ්රිඹහකහයක ව 

ර ිමයත විඹ යුතුඹ. 

සේඹ -  ඳයහර්ථ සේඹ දිරිනළන්වීභ (සයෝවල් සේඹ ප්රථභහධහය, ළඩිහිටි ිමහ ආදි) 

කුරතහ වහ රුචිකත්ඹ සඳෞේනය ක රුචිකත්ඹන්, ද්කතහ වහ ප්රහසඹෝගික කුරතහ වුනනහ නළිමභ වහ 

ර්ධනඹ කය නළිමභට උනන්දුවීභ ( ඳරිඝනක, චිත්ර, ුවේදය කකතු කිරිභ, රු්කකරහ ආදි) 

ක්රීඩහ වහ විසනෝදහංල - සඳෞරු ර්ධනඹ වහ ජඹ ඳයහජඹ භ විද දයහනත වළකි නීසයෝගි තරුණ පිරි්ක 

බිහි කිරිභ. (නර්ථනඹ, සාය සඵෝල්, කල්සල්, කයහසත් ආදි)  

අභිසඹෝනහත්භක චාහරිකහ - කණ්ඩහඹ ව සර විරභහන්විත නසේණඹ, ඳහරිරික අධයඹනඹ පිළිඵද 

අසඵෝධඹ ඇති කයවීභ. (කදු තයණඹ,දුසකය ප්රසේල වහ පුයහවිදයහත්භක නසේණඹ ) 

සන්හසික යහඳෘති (සර්ණ තිය ණඹ දවහ ඳභණි)- වෘද හභහකතකයින් භන  යහත්රී 04 ්ක සන්හසික 

ඳරියඹක කතත්සිනන් තභ අත්දළකී ව ර්ධනඹ කය නළනීභ. 

අත්න ප්රතිරහබ 

• උස අධයහඳනඹට  ප්රහද රකුණු පිරිනළමීභ -  (විලස විදයහර / අධයහඳනඹ විදයහපීඨ) 

•  ජහතික වහ ජහතයන්තය පිළිනළනීභ. 

• විසේක කහරඹ අර්ථත් සනවීභට වළකි වීභ. 

• නක ිනතුරු ිනතුරිඹන් වුව වීභ. 

• ජහතයන්තය ඵතහ ර්ධනඹ. 

• නහඹකත් කුරතහ ර්ධනඹ. 

• සේශීඹ වහ විසේශීඹ පුහුණු අසථහ. 

• අසනයෝනය සුවතහඹ ර්ධනඹ.  

• හභහකතක යටරට වීහ රඵහනළනීස වී  විසලේ සුදුසුකභ්ක වීභ. 
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ගු 19 - සඹෞන තිළිණ ප්රදහන ළඩටවන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පින්තයඹ 13 -  සඹෞන තිළිණ ප්රධහන ළඩටවන යහප්ත කිරීභ දවහ වබහගි ව ිමරධහරි පිරි්ක 

  

අනු 

අංකඹ ළඩටවන ළඩටවන් ංයයහ වබහගිත්ඹ 

01 

කඩින්ඵසයෝ  ආදිඳහදි  ජහතයන්තය  තිළීණ  

වහ වතික ඳත්ර  ප්රදහනඹ 
1. සරෝකඩ - 326 
2. යජත      - 10 
3. සර්ණ   - 04 

01 600 

02 

සඹෞන තිළිණ නහඹක නහයිකහන් වහ 

ජහතික පුහුණු භණ්ඩර හභහකතක 

/හභහකතකහන් පුහුණ කිරීස ව ළඩුවළු 

26 1623 

03 සඹෞන තිළීණ ්රිඹහකහයක ව කවුය 04 244 

04 නසේණ ළඩටවන් 03 160 

05 විසේල ළඩටවන් 01 05 
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5. ඳහරන අංලස   ්රිඹහකහයක ව - 2014 

5.1. ආඹතිමක කටයුතු 
 

2014.01.01 සිට 2014.12.31 දින ද්කහ ජහතික තරුණ සේහ බහසේ ආඹතන අංලඹ විසින් ඉටු කයන 

ර කහර්ඹ බහයඹන් ඳවත දළ්කසේ. 

1979 අංක . 69  දයණ  ජහතික තරුණ සේහ  ඳනත ඹටසත් ළඩ ටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ පිණි අලය 

න සේක ංයයහ ඵහ නළනීභ ඹටසත් ආඹතන අංලඹට ඳළරී ඇති කහර්ඹබහයඹ අනු 2014 ර්ඹ 

තුශී  උස වී ව රඵහ ී  ඇත. කසවත් සථහන භහරු වී ව , විනඹහනුකර  ිමසඹෝන  අනු සේසඹන් ඳව 

කිරීභ, ධයඹ අතවළයඹහභ , ළටුප් වහ සේතනඹන් , සේසඹන් විශ්රහභ නළන්වීභ වහ සේසඹන් ඉල්රහ 

අසවීභ ද පර්ණ ර්රී  කටයුතු කය ඇති ආකහයසඹන් සිදු වී  ඇත. අනුභත සේක ංයයහ වහ 

පුයප්ඳහඩු සේක ංයයහ පිළිඵද විසතය ඳවත දළ්කසේ. 

ගු 20 - න ඵහ නළනී ව (සථීය) 
 

අනු 

අංකඹ 
තනතුය ඵහනත් ංයයහ 

01 තරුණ සේහ ිමරධහරී 02 
02 වකහය තරුණ සේහ ිමරධහරී 151 
03 කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක 47 
04 කශභණහකයන වකහය III  32 
05 ය පිකරු 02 
06 කහර්ිනක  03 
07 රිඹදුරු 12 
08 ිමහ ඳහය කහ  02 
09 ුවයකරු 18 
10 ක වකරු 23 
11 අය්කකළින 01 
12 ඵංනරහ බහයකරු 01 

 

5 .1.2 .  න ඵහ නළනීභ (අිමඹ ව) 
 

සභභ ර්ස ී  විවිධ තනතුරුරට අිමඹ ව සේකයින් ඵහසනන ඇත. කන ව , වකහය  තරුණ සේහ 

ිමරධහරී , රිඹදුරු , වඹ ශිල්පී , උඳසේලක , කහර්ඹහර වඹක වහ ිමහ ඳහය කහ ඹන තනතුරු වහඹ.  
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ගු 21 - න ඵහ නළනීභ (අිමඹ ව) 

අනු 

අංකඹ 
තනතුය ඵහනත් ංයයහ 

01 වකහය තරුණ සේහ ිමරධහරී 41 

02 
වඹ ශිල්පී 

01 

03 උඳසේලන  01 

04 කහර්ඹහර කහර්ඹඹ වඹක  07 

05 රිඹදුරු 04 

06 ිමහ ඳහය කහ  05 

   

 

ගු 22 - සකාන්ත්රහත් ඳත්වී ව  රඵහ  ී භ (භහණ්ඩය ක ිමරධහරීන්) 
 

 

අනු 

අංකඹ 
තනතුය ංයයහ 

01 අධය්ක  පුහුණු 01 

02 ප්රහවන  ිමරධහරී 01 

03 විනණක  ිමරධහරී 04 

04 කශභනහකයණ වකහය  01 

 කකතු 07 

 

6.1.3 .උසවී ව රඵහී  ව 
 

2014  ර්ස ී  බහසේ වකහය අධය්ක තනතුයට ඵහහිය ඵහ නළනී ව ව අබයන්තය උසවී ව 

රඵහී භට  වුවය ඳරී්කණ ඳළළත්වුද  ඳත්වී ව රඵහී භ්ක සිදුවස  නළත. ක්ක අසඹකුස  උස වී ව  

ප්රධහන කය රඵහ ී  ඇත.  

I. කච්.ඒ.සේ.ආර්.භදුයසිංව භවතහ  - කශභනහකරු    - 2012.08.15 සිට 

II. පී.කච්.ඒ. ප්රිඹන්ත භඹහ  - .ත.සේ.ිම  III - 2014.06.20 සිට 

6.1.4 .අිමඹ ව සේකයින් ඳත්වී ව රඵහී භ. 
 

2014 ර්ස  අිමඹ ව සේකයින් වහ සථීය ඳත්වි ව රඵහ ී  ඇත. වකහය තරුණ සේහ ිමරධහරී ,  

රිඹදුරු , කශභනහකයණ වකහය  III  කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක ,අය්කකළින වහ ංචාහයක ඵංනරහ බහයකරු  

ඹන තනතුරු වහ 2014.06.20 දින සථීය ඳත්වී ව රඵහ ී  ඇත.  
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ඊට අභතය 2014.11.14 දින ක වකරු රිඹදුරු , කශභනහකයණ වකහය  III , කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක , 
තරුණ සේහ ිමරධහරී , ිමහ ඳහය කහ තනතුරුර සිටි සේකයින් සථීය කයන රී . 

ගු 23- විශ්රහභ නළන්වී ව 

අංකඹ තනතුය  ංයයහ 

01 වකහය අධය්ක 03 

02 තරුණ සේහ ිමරධහරී 01 

02 කශභනහකයණ වකහය 04 

 03 ක වකරු 01 

04 අය්කකළින 02 

05 ංචාහයක ඵංනරහ බහයකරු 01 

06 ගිණු ව ය පිකරු 01 

 කකතු 13 

 
ගු 24 - සේසඹන් ඉල්රහ අසවී ව 

 

විධ සවේතන් භත 2014 ර්ඹ තුශ ඳවත ිමරධහරී ප්රභහණඹ සේසඹන් ඉල්රහ අස වී ඇත. 

අංකඹ තනතුය ංයයහ 

01 වකහය  අධය්ක 03 

02 තරුණ සේහ ිමරධහරී I 02 

03 වකහය තරුණ සේහ ිමරධහරී 03 

04 කශභනහකයණ වකහය I 02 

05 කශභනහකයණ වකහය  III 08 

06 ගිණු ව  ය පිකරු 02 
07 උඳසේලක 01 

08 විසලේ  උඳසේලක 01 

09 ිමහ ඳහය කහ  01 

10 විදුය  කහර්ිනක II 01 

11 ශිල්පී 01 

12 කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක 02 

13 ක වකරු 02 

14 නළටු ව ශිල්පි 01 

 කකතු 30 
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ගු 25 - ධයඹ අතවළය ඹහභ  

අනු 

අංකඹ නභ තනතුය ංයයහ 

01 ක ව.සුදහවයන් භඹහ ක වකරු 01 

02 පී.පී. අයයත්න ව  

භඹහ ක වකරු 
01 (සභාහු 2013.11.06 න දින සිට 
ධයඹ වළය ගිඹද සේඹ වළය ඹහභ 2014 

ර්ස ී  සිදු කයන රී .) 
 

 
විවිධ  සවේතන්  භත ඉවත ධුයඹන් හි සේඹ අතවළය සනාස ඇත. 

ගු 26 - නළත  සේස   පිහිටුවීභ 

අනු 

අංකඹ තනතුය ංයයහ 

01 කශභනහකහය වකහය 01 
02 ුවයකරු 02 
 කකතු 03 

 

විවිධ සවේතන් භත නළත සේස  පිහිටුවීභ සිදු කය ඇත. 

 
ගු 27 - සේඹ අන් කිරීභ 

අනු 

අංකඹ තනතුය ංයයහ 

01 තරුණ සේහ ිමරධහරී 01 
02 කශභනහකහය වකහය III 02 

03 කහර්ඹහර කහර්ඹ වඹක 04 
 

විවිධ  සවේතන්  භත  2014  සර්  සේඹ අන් කශ ිමරධහරී ංයයහ 

 

5. .1 5 ළඩ තවන ව කිරී ව  
 

 

2014 ර්ඹස ී  බහසේ සේකයින්ස  ළඩ තවන ව කය සනාභළත. 
 

5.1.6. .කහර්ඹ්කභ කඩඉ ව ඳරී්කණඹ 
 

ඤ 

2014 ර්ස ී  බහසේ කහර්ඹ්කභ කඩඉ ව ඳරි්කණඹ වහ විබහන ඳත්හ සනාභළත. 
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5.1.7. .දුයකථන ඳවසුක ව 
 

2014 ර්ස ී  බහසේ ෘජු දුයකථන ඳවසුක ව අන්තර්ජහර ඳවසුක ව රඵහ ී  සනාභළත. 
 

 

5..1.8 ණඹ ඳවසුක ව 
 

වහසේ සිඹු භ සේකයින්ට ආඳදහ ණඹ රඵහ නළිමභට ඳවසුක ව රහ ඇත.ඒ අනු 2014 ර්ස  ී  

ජනහරි සිට සදළ වඵර් 31 දින ද්කහ ආඳදහ ණඹ 228 සදසනකුට රඵහ ී  ඇත. ආඳදහ ණඹ ලසඹන් 

රු.34,6340.031.00  ුවදර්ක සේකයින්ට වහ ිමරධහරින් වට රඵහ ී  ඇත. 

5.1.9. අර්ථ හධක අයුවදර වහ සේහ ිමයු්කති බහය අයුවදර 

2014 ර්ස  ඹ අවුරුදු 55 වහ 56,57,58  වපර්ණ විශ්රහභ නළනීභට ඵරහසඳාසයාත්තු ව කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ වහ ඉල්රහ අස වී ඇති විශ්රහභ ළටුප් හිත රැකිඹහ වහ සනාස ඇති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ 

සේක අර්ථ හධක අයුවදල් වහ සේහ ිමයු්කති බහය අයුවදල් දහඹකඹ රඵහ ී භ වහ කටයුතු කය ඇත. 

5.1.10 ඉඩ ව ඳයහ ී භ 
 

ජහතික තරුණ සේහ බහට ිමතයහනුකර ඳයහ සනානත් බහසේ ඉඩ ව නීතයහනුකර ඳයහ නළනීභට 

අදහශ ය පි සල්යන කස කය සනන ඹනු රඵන අතය ඒ  වඵන්ධ කටයුතු සිදු සිනන් ඳතී.  

 

5.1.11 ිනඹ ඹෆ ව 

2014 ර්ස  ී  බහසේ ඳවත න ව වන් අඹ ිනඹසනාස ඇත. 
1. ඩී.ඩී.ආර්. හීන්ඵණ්ඩහ භවතහ   - ක වකරු    -2014.05.11 
2. කච්.ක ව. සිරිසේන භඹහ  - ක වකරු  -2014.03.31 

3. සුයහේ ිමසයෝන් යත්නහඹක භඹහ -ත.සේ.ිම. II සශ්රේණිඹ -2014.12.24 

5.1.12. පුහුණු රඵහ දුන් පුහුණු අබයහරහනන්ස  විසතයඹ 
පුහුණු අබයහරහනන් ඵහ නළනී ව වහ ී ර්ඝ කිරීභ 2014.12.31 න විට පුහුණ අබයහරහනන් 43 

සදසනකුට  ප්රධහන කහර්ඹහරස   අංලරට පුහුණු රඵහ ී  ඇත 

5.2. ළඳයු ව අංලඹ 

2014  ර්ස  ජහතික තරුණ සේහ බහසේ ප්රධහන කහර්ඹහරඹට , ඳශහත් කහර්ඹහරඹට දිසත්රි්ක 
කහර්ඹහරඹට , පුහුණු භධයසථහන වහ අලය ත්ක ව ිනශ දි නළනීභ.   

ගු 28 - බහණ්ඩ  ිනශ දි නළිමභට සන් කශ ප්රතිඳහදන 

අනු අංකඹ විසතයඹ සර් සන් ඇති ුවළු ප්රතිඳහදන 

1 ලී ඵඩු වහ කහර්ඹහර උඳකයණ රු.10,000,000.00 
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2 විදුය  උඳකයණ රු.20,000,000.00 

3 ට්රළ්කටර් රු.10,000,000.00 

4 ටමසටෝරු රු.10,000,000.00 

 ුවළු  ප්රතිඳහදන රු.50,000,000.00 

5.3. ප්රහවන ්රිඹහකහයක ව 

ජහතික තරුණ සේහ බහසේ  මූය ක අයුවණ වහ විවිධ අංල ය න් ඉදිරිඳත් කයන ළඩටවන් රී  

ප්රධහනතභ වඹ සේහ්ක ලසඹන් ප්රහවන අංලඹ දහඹක න අතය කභ ළඩටවන් ර ගුණහත්භක 

බහඹ ළඩි කිරීභට වළකි අන්දිනන් දහඹක වීභ අංලස  කහර්ඹඹබහයඹ සේ. 

ගු 29 - ප්රහවන විඹද ව 

අනු 

අංකඹ 
ළඹ විඹ විසතයඹ ළඹ දළරී ව 

01 ඉන්ධන  රු.5,344,414.53 
02 හවන අු ත් ළඩිඹහ රු.8,427,009.42 

03 ටඹර්/ටියුේ රු.3,639,309.26 

04 හවන සේහ  රු.4,719,289.75 

05 හවන ය්කණඹ රු.7,085,725.13 

06 ඩීල් ඵේද   රු ,476,000.00 

07 ප්රහවන ී භනහ   රු .371,181.86 

 කකතු රු.30,062,929.95 
 

5.4.  සල්ක ව අංලඹ 

ජහතික තරුණ සේහ බහසේ බහ අධය්ක භණ්ඩර රැසවී ව ංවිධහනඹ කිරීභ , ඳත්හසනන ඹහභ, 

අංලබහය භහණ්ඩය ක ිමරධහරී හකච්ජහ ඳළළත්වීභ ව බහ අධය්ක භණ්ඩර තීයණ අදහශ 

අධය්කරුන් සත සඵදහවළරීභ සභභ අංලඹ භගින් සිදු සකසර්. ර්ඹ තුශ අධය්ක භණ්ඩර රැසවී ව 

හය 11 ්ක ඳත්හ ඇත. 

 

බහ රැසවී ව ඳත්හ  ඇති  දිනඹන් 

    

01.   2014.01.28    05. 2014.08.02   09.   2014.11.27  

02.   2014.03.19   06. 2014.10.07   10.   2014.12.09  

03.   2014.05.23      07. 2014.10.31               11.   2014.12.30 

04.   2014.07.10     08. 2014.11.19    
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බහ රැසවී ව ඳළළත්වීභ වහ ඳවත වන් ඳරිදි ළඹ දයහ ඇත. 

 

 

 

 

ගු 30 - බහ රැසවී ව ඳළළත්වීභ වහ විඹද ව 

 

අනු 

අංකඹ ළඹ විඹ 2014 ර්ස  ළඹ දළරී ව 

01 බහ අධය්ක භණ්ඩර ී භනහ රුපි.853,450.00 

02 බහ අධය්ක භණ්ඩර ංග්රව රුපි.197,775.00 

03 ුවරණ විඹද ව - 

04 අතයලය සේහ රුපි.  5,000.00 

කකතු  රුපි.  1,056,225.00 

5.5.  අබයන්තය විනණන  අංලඹ 

ජහතික තරුණ සේහ බහට අදහශ විනණකහධිඳති විසින් අනුභත කය ඇති විනණන ළඩටවන 

්රිඹහත්භක කිරීභ වහ බහඳතිතුභහස   උඳසදස භත සකසයන විභර්ණ වහ සනත් විසලේ යහජකහරී ඉටු 

කිරිභ සභභ අංලස  ප්රධහන කහර්ඹබහයඹ සේ. සභභ ර්ඹ තශ අබයන්තය විනණන වහ විභර්ණ හර්තහ 

55 ්ක  ව  යජස  විනණන අංලඹ භඟින් ඉදිරිඳත් කය ඇති විභසු ව නණන් 13 ්ක සභභ අංලඹ භඟින් 

කශභනහකහරීත්ඹ සත ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

මීට අභතය විනණකහධිඳතියඹහස  විනණන විභසු ව  වඵන්ධ බහඳතිතුභහස  උඳසදස ඳරිදි කරුණු 

විභහ  විනණකහධිඳති සත පිළිතුරු ළඳයීස ව කහර්ඹබහයඹ  වපර්ණසඹන්භ ඉටුකයනු රඵන්සන්ද සභභ 

අංලඹ භඟිිම. 

ඉවත යහජකහරී කටයුතු රට අභතය විනණන  වහ කශභනහකයණ කිනටුසේ රැසවී ව ඳළළත්වීභ 

ිනඵන්ධසඹන් කටයුතු  කයනු රඵන්සන්ද  සභභ අංලඹ භඟින් සේ. 2014 ර්ස  කිනටු රැසවී ව 04 ්ක 

ඳත්හ ඇත. කඹ ඳළළත්වු දිනඹන් ඳවත ඳරිදි දළ්කවිඹ වළක. 
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රැසවී ව හයඹ ව රැසවී ව දිනඹ 

67 න කිනටු රැසවීභ  - 2014.03.10 

68 න කිනටු රැසවීභ  - 2014.10.15 

69 න කිනටු රැසවීභ  - 2014.10.31 

70 න කිනටු රැසවීභ  - 2014.12.23   

 

5.6.  නීති  විභර්ණ  ්රිඹහකහයක ව 

ජහතික තරුණ සේහ බහට අදහර සශ්රේසඨහධිකයණඹ, අභිඹහචානහධිකයණ , භසවේසත්රහත් අධිකයණ 

දිසත්රි්ක අධිකයණ ක වකරු විිමලසචාඹ බහ නඩු වහ භහන හිිනක ව ඳළිනණිය  ආදිස  අදහශ කටයුතු 
සභභ අංලඹ විසින් සිදු කය ඇති අතය අදහශ ර්ඹ තුශී  නඩු 37 පිළිඵ අලය පිඹය 
සනන ඇති අතය භහන හිිනක ව සකාිනන් බහට ඳළිනණීය  15  ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

ගු 31 - ජහතික තරුණ සේහ බහ විසින් වහ බහට කසයහි ඳයහ විබහන සිනන්  ඳතින 
නඩු  

අධිකයණ සහබහඹ ව සථහනඹ 
තනතුය 

ඳයහ ඇති 

නඩු ංයයහ 
අභිඹහචානහධිකයණඹ  සකාශම ත.සේ.ිම 1 01 

විසලේ උඳසේලක 01 

දිහ  අධිකයණඹ නංසනාඩවිර වකහය නණකහධිකහරි 01 

අබයහරහභි 03 

ත.සේ.ිම 01 

දිහ අධිකයණඹ භහතසල්  කහර්ිනක (සී/ තරුණ 

සේහ භහනභ) 

01 

දිහ අධිකයණඹ න වඳව  - 01 

වකහය අධය්ක 01 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ අනුයහධපුය අිමඹ ව  ක වකරු 01 

- 01 
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ගු 23 - භළදිවත් න සන නීතිභඹ  කහර්ඹඹන්  

සභභ බහට කසයහි ශ්රි රංකහ භහන හිිනක ව සකාිනන් බහසේ 

ඳයහ ඇති ඳළිනණිය  ංයයහ 
08 

ඳතින විනඹ ඳරි්කණ 06 

ක වකරු කහර්ඹහලීඹ ඳළිනණිය  01 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ  මීනුව දි.ත.සේ.ිම 01 

- 01 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ සතල්සදිමඹ - 01 

ශභහ භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ 

ඵත්තයුවල්ර 

- 02 

- 02 

දිහ අධිකයණඹ නල්කිස අබයහරහභි 03 

ඇඳකරු  01 

විසලේ උඳසේලක  01 

දිහ අධිකයණඹ භහනළල්ර - 01 

දිහ අධිකයණඹ භවනුය ය පිකරු III 01 

භසවේසත්රහත් අධිකයණඹ නහල්ර කශ.ව (තහ්කණ) 01 

ක වකරු විිමලසචාඹ බහ භවනුය සඳාත් තඵන්නහ II 01 

 ිමසඹෝජය අධය්ක 01 

ක වකරු විිමලසචාඹ බහ  

භවයනභ 

ුවදල් අඹකළින 01 

සඳාත් තඵන්නහ 01 

ඹ.සල්.ය  01 

භළණි්ක කළපීස ව ඳරිඳහරක 01 

ය පිකරු III 01 

ගිණු ව ය පිකරු 01 

ක වකරු විිමලසචාඹ බහ ඇඹිය පිටිඹ ඹ.සල්.ය .. III 01 

ක වකරු විිමලසචාඹ බහ ඵදුල්ර ඵහහිය උඳසේලක 01 
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5.7.  ඉදිකිරී ව ්රිඹහකහයක ව 

සනාඩනළගිය  ඉදිකිරි ව වහ නවීකයණඹ/ වදිමක නඩත්තු කටයුතු  

2014 ර්ඹ තුශ ඉදිකිරි ව වහ නඩත්තු අංලඹ භගින් ්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් ඳවත 
දළ්කසේ. 

අනු 
අංකඹ 

යහඳෘතිස  නභ ළඩටවන් 
නණන 

සන් කර ප්රතිඳහදන  

01. භධයසථහන අු ත් ළඩිඹහ 
කිරීභ 

19 150,000,000 

02. න ඉදිකිරී ව 04 
03.  ිමපුණතහ ආංශික ංර්ධන 

ළඩටවන 
04 92,000,000 
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6. සසේච්ඡහ ළඩටවන් 

ප්රහසේශීඹ සල්ක ව සකාටමඨහර සේඹ කයන තරුණ සේහ ිමරධහරීන් සඹෞන භහජ 
ර හභහකතක හභහකතකඹන් භඟ ප්රහසේශීඹ වහ කහලීන අලයතහඹන් අනු 
සසච්ජහසන් සාඹහ නත් ප්රතිඳහදන භඟින් විවිධ ළඩටවන් ංවිධහනඹ කයන රදි. 
ඳවත ගුසේ ද්කහ ඇති ්කසේත්රඹන් ආශ්රිත කභ ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කය ඇත. 
සභභ ළඩටවන් තුළින් සඹෞන භහජ ර හභහකතක හභහකතකහන් තුශ ඳභණ්ක සනා 
ප්රසේලහසීන් වහ සඹෞන සඹෞිමඹන් අතය අන්තර් වජීනඹ භගිඹ ඇතින අතය, 
ංර්ධන කහර්ඹඹ වහ සසේච්ඡහසන් තරුණ පිරිස සඹාදහ නළනීභ සභභ සසේච්ඡහ 
ළඩටවන් තුළින් සිදුසකසර්.  

2014 සර් සසේච්ඡහ ළඩටවන් 4,891්ක ්රිඹහත්භක කයන රී . ඒ අනු ස ව වහ 
තරුණ 567,415 ්ක ඳභණ වබහගි ඇත. සභභ ළඩටවන් පිළිඵද මූරය ත්කසේරු්ක 
කශ සවාත්, ක්ක තරුණඹකුස  දිනක නුපුහුණු  ශ්රභ ටිනහකභ රු.750.00 සර 
ත්කසේරු කශසවාත් සසේච්ඡහ ළඩටවන්හි භසථ මූරය ටිනහකභ රුපිඹල් 
42,556,125.00 ්ක සර වන් කශ වළක.  
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1 නහනරික තරුණඹහ 22 5425 3 60 0 0 0 0 1 20 5 358 0 0 0 0 31 5863

2 සකාශම 10 1660 44 13191 9 448 11 2048 14 3743 17 2398 5 840 54 20188 164 44516

3 කළුතය 5 450 5 550 0 0 0 0 2 400 2 225 0 0 96 102735 110 104360

4 න වඳව 44 16407 20 4230 0 0 1 100 24 12471 17 5629 3 321 0 0 109 39158

5 නහල්ර 115 800 152 1000 70 200 67 240 65 350 32 500 30 200 342 4350 873 7640

6 භහතය 106 24066 68 10598 24 774 12 820 46 16414 20 955 56 1124 45 1124 377 55875

7 ව වඵන්සතාට 53 4811 48 3225 0 0 11 535 63 9518 25 3271 0 0 1 30 201 21390

8 භවනුය 12 891 8 281 2 65 10 1095 12 1720 30 2633 7 244 41 6092 122 13021

9 භහතසල් 31 1603 35 1344 43 1808 39 1967 38 2539 40 1938 38 1649 11 938 275 13786

10 නුයකළිඹ 11 2571 9 1235 9 460 11 667 29 6535 3 158 2 600 160 19417 234 31643

11 යත්නපුයඹ 102 9286 66 5182 8 533 16 892 39 2884 5 259 3 124 109 8917 348 28077

12 කෆනල්ර 40 5515 47 9866 5 277 14 2064 28 15025 50 505 16 780 0 0 200 34032

13 ඵදුල්ර 130 11356 77 9240 4 211 67 10830 104 19558 19 1201 20 1619 19 8882 440 62897

14 සභාණයහනර 31 1648 14 827 19 478 2 90 29 3037 8 375 0 0 12 2712 115 9167

15 සඳාසශාන්නරු 9 2247 10 8310 3 450 8 1210 21 5725 1 300 0 0 3 130 55 18372

16 අනුයහධපුය 18 2980 30 5305 13 1550 7 244 64 11716 7 519 2 60 18 678 159 23052

17 ත්රිකුණහභරඹ 3 193 6 709 1 200 15 808 2 260 1 134 0 0 22 2545 50 4849

18 අ වඳහය 0 0 21 372 12 885 24 876 30 1630 12 221 4 35 39 5341 142 9360

19 භඩකරපු 41 1682 8 996 6 207 28 1626 13 1140 7 618 9 377 25 923 137 7569

20 කුරුණෆනර 36 1045 10 232 4 65 7 167 54 1694 17 1579 0 0 101 6428 229 11210

21 පුත්තරභ 3 361 5 215 0 0 0 0 7 672 0 0 2 24 10 935 27 2207

22 ඹහඳනඹ 9 1681 14 2956 16 672 12 958 10 1177 4 2312 0 0 13 461 78 10217

23 ේිමඹහ 7 625 0 0 0 0 12 359 20 2086 6 217 3 245 3 227 51 3759

24 භන්නහයභ 0 0 1 20 2 80 6 921 1 150 2 209 0 0 4 558 16 1938

25 ුවරතිේ 0 0 1 30 1 30 5 186 3 140 1 15 7 224 3 25 21 650

26 කිය සනාච්චි 2 72 6 493 4 206 3 156 4 236 1 483 0 0 7 1161 27 2807

කකතු 840 97375 708 80467 255 9599 388 28859 723 120840 332 27012 207 8466 1138 194797 4591 567415

ක්රීඩහ 

අධයහඳනඹ
අධයහඳනඹ


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න


ව
බ
හගී
ත්

ඹ

ප්රජහ ංර්ධන 

සේහ

භහජ 

ංර්ධන 

සේහ

ඳරියඹ 

සුරැකීභ

සෞයය වහ 

නීඳහය්ක

ක සේහ


ව
බ
හගී
ත්

ඹ


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න


ව
බ
හගී
ත්

ඹ


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න


ව
බ
හගී
ත්

ඹ

2014 ජනහරී සිට සදළ වඵර් ද්කහ දිසත්රි්කක භටමටිනන් ්රිඹහත්භක කයනු රළබු සසේච්ජහ ළඩටවන්හි ප්රනතිඹ


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න


ව
බ
හගී
ත්

ඹ

ුව
ළු

 
ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න

ුව
ළු

 ත
රු
ණ

 
ව
බ
හගී
ත්

ඹ

දි

සත්රි
්ක
ක
ඹ


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න


ව
බ
හගී
ත්

ඹ


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න


ව
බ
හගී
ත්

ඹ


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න


ව
බ
හගී
ත්

ඹ

රැකිඹහ 

පිළිඵ 

සතායතුරු

 රඵහ ී භ

සනත්


ළඩ

ට
ව
න්

 න
ණ
න

ගු 32 - සසේච්ඡහ ළඩටවන් ප්රනතිඹ  

 

භසත ළඩටවන් නණන  -       4,591 

භසත තරුණ වභිගිත්ඹ -      567,415 
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ආශ්රිත හර්තහ / සල්යන 

1. මූරය  හර්තහ  2009, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

2. මූරය  හර්තහ  2010, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

3. මූරය  හර්තහ  2011, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

4. මූරය  හර්තහ  2012, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

5. මූරය  හර්තහ  2013, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

6. මූරය  හර්තහ  2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

7. ංයු්කත ළශළසභ 2012 – 2016,  ජහතික තරුණ සේහ බහ        

8. ්රිඹහත්භක ළශළසභ 2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

9. දිසත්රි්ක ප්රනති හර්තහ, ජහතික තරුණ සේහ බහ 

10. ජහතික තරුණ සේහ බහ ප්රධහන කහර්ඹහලීඹ අංල   ප්රනති හර්තහ  
11. බහණ්ඩහනහය / අභහතයංල ංර්ධන විඹද ව හර්තහ -2014, ජහතික තරුණ සේහ බහ 
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ඇුවණු ව 1. විනණන කිනටු හර්තහ 

විනණන වහ කශභනහකයණ කිනටු රැසවී ව ඳළළත්වීභ  වඵන්ධ ිමකුත් කය ඇති චාරසල්ය ප්රකහය 

ඳළළත්විඹ යුතු කිනටු ංයයහ 4 ්ක සර ිමර්ණඹ කය ඇති අතය, ඒ අනු 2014 ර්ඹට අදහර  කිනටු 

රැසවී ව 4 ්ක ඳත්හ ඇත. 

අදහර රැසවී ව ඳළළත්වීසභන් අනතුරු නන්නහ රද කිනටු තීයණ ඇතුරත් හර්තහන් බහ අධය්ක 

භණ්ඩර අනුභළතිඹන් වහ ඉදිරිඳත් කය ඇත. නන්නහ රද කිනටු තීයණඹන්හි  වපින්ඩනඹ්ක ඳවත 

ද්කහ ඇත. 

 

 යජස  විනණන විභසු ව භගින් සඳන්හ ී  ඇති අඩුඳහඩු අභ කිරීභ වහ කටයුතු කිරීභ  

 අබයන්තය විනණන වහ විභර්ලන හර්තහ භගින් සඳන්හ ී  ඇති අඩුඳහඩු භන වයහ නළනීභ වහ 

නත යුතු ්රිඹහභහර්න පිළිඵ ිමරී්කණ රඵහී භ  

 භසථ ඉඩ ව වහ සේඳර ඳයහ නළනීස ව ඳටිඳහටිඹ  පිළිඵ  ප්රනති භහසරෝචානඹ 

 ආඹතිමක සේක භණ්ඩර කටයුතු  වඵන්ධ භහසරෝචානඹ 

 ආඹතිමක ංර්ධන කටයුතු පිළිඵ භහසරෝචානඹ 

 ත්ක ව බහයකහයත්ඹ වහ බහණ්ඩ මී්කණ කටයුතු පිළිඵ භහසරෝචානඹ 

 හර්ෂික ගිණු ව කටයුතු  වඵන්ධ 

 ජහතික තරුණ සේහ බහට අනුඵේධිත ආඹතනඹන්හි කටයුතු පිළිඵ විභර්ලනඹට ර්කකිරීභ 

 

මූරහශ්රඹ- අබයන්තය විනණන අංලඹ,  ජහතික තරුණ සේහ බහ 
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ඇුවණු ව 2. මූරය විනණන ප්රකහලඹ 
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ඇුවණු ව 3. විනණනකහධිඳති හර්තහ 
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